
Μετά την Τουρκία και το τμήμα 
Νεοελληνικής Φιλολογίας στην 
Άγκυρα, σειρά είχε η Βουλγαρία. 
Με πυξίδα την ελληνική γλώσσα 
και συνεπιβάτες τους φοιτητές 
των άλλων λαών, θελήσαμε 
να ανακαλύψουμε πως είναι οι 
φοιτητές σε άλλες χώρες. Πως 
περνάνε και τι σκέφτονται. Σε μια 
περίοδο, μάλιστα, που στη χώρα 
μας συζητιέται το μεγάλο κεφάλαιο 
της μεταναστευτικής πολιτικής, 
είναι η καλύτερη συγκυρία να 
παραμερίσουμε την ξενοφοβία μας 
και να αρπάξουμε την ευκαιρία να 
γνωρίσουμε τους γείτονες μας. 
Για αρχή. Εκείνοι επέλεξαν να 
σπουδάσουν τη γλώσσα μας, τη 
γλώσσα που η ρίζα της, «σκοντάφτει 
στο μάρμαρο» (Γιάννης Ρίτσος).  
Τους το οφείλουμε. 

Προορισμός η Σόφια:
Η πόλη με τα 7000 χρόνια ιστορία, 

η αρχαία Σερδίκα. 

Σ
το σταθμό του Προμα-

χώνα συναντώ τη Νί-

κη Παρίση μία Ελληνί-

δα φοιτήτρια που έχει 

ήδη τελειώσει στην Κομοτηνή ρω-

σική φιλολογία και τώρα σπουδάζει 

μεταξύ των Τ.Ε.Φ.Α στη Θεσσαλονί-

κη και ταυτόχρονα νομική στη Σό-

φια. Το τρένο ξεκινάει. Απ’ το πα-

ράθυρο μόνο οι σκηνές της αγρο-

τικής ζωής θυμίζουν πως έχεις πε-

ράσει σε άλλη χώρα. Η Νίκη μου 

λέει πως βρισκόμαστε στην Κρέ-

σνα και το τοπίο μαγεύει με τους 

σμιλευμένους βράχους από το νε-

ρό του Στρυμόνα. Εδώ, στη μαγευτι-

κή αυτή φύση, κάποτε Έλληνες και 

Βούλγαροι, αναμετρήθηκαν στους 

βαλκανικούς πολέμους. 

Μύθοι και 
πραγματικότητα
Η πρώτη μας κουβέντα με τη Νί-

κη έρχεται να καταρρίψει το μύθο 

ότι οι σπουδές στα πανεπιστήμια 

των Βαλκανίων είναι η εύκολη λύ-

ση για όποιον Έλληνα δε μπορού-

σε να ανταπεξέλθει στο σύστημα. 

Κάθε άλλο, σύμφωνα με τη Νίκη: 

«Όχι μόνο βρίσκεσαι σε μία ξένη 

χώρα και η γλώσσα δεν είναι γνώ-

ριμη, αλλά οι σπουδές στη Βουλγα-

ρία δεν είναι εύκολες όπως νόμι-

ζα. Το επίπεδο σπουδών είναι αρ-

κετά ανεβασμένο, ενώ το επίπεδο 

των καθηγητών είναι εξίσου υψηλό 

όπως στη χώρα μας. Υπάρχει μια 

διαφορά, στην οργάνωση τους. Οι 

γραμματείες εδώ λειτουργούν σω-

στά και έχω κάθε λόγο να το λέω, 

μιας και έχω την εμπειρία δυο σχο-

λών στην Ελλάδα»

Το πανεπιστήμιο
Φτάσαμε στη Σόφια και εκείνο το 

απόγευμα θα συναντιόμασταν με 

τους Βουλγάρους φοιτητές που 

επέλεξαν να σπουδάσουν ελλη-

νική φιλολογία. Το ραντεβού μας 

ήταν στην έδρα της κλασικής φιλο-

λογίας του πανεπιστημίου «ΑΓΙΟΣ 

ΚΛΗΜΗΣ». Το Πανεπιστήμιο της 

Σόφιας στεγάζεται σ ένα νεοκλασι-

κό κτήριο μοναδικής ομορφιάς στο 

κέντρο της πόλης. Ολοκληρώθηκε 

το 1937 με χορηγία των Βούλγαρων 

εθνικών ευεργετών, αδελφών Γκε-

οργκίεφ. Το κτήριο του Πανεπιστη-

μίου είναι πολιτιστικό μνημείο υπό 

την προστασία της UNESCO, ιδρύ-

θηκε το 1888 ως Ανώτατη Παιδαγω-

γική Σχολή. Σήμερα περιλαμβάνει 

16 σχολές με 82 ειδικότητες και πά-

νω από 25.000 φοιτητές από τους 
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οποίους 1.350 είναι αλλοδαποί.

To know us better
Στο πανεπιστήμιο μας υποδέχτηκε 

με ένα θερμό dobre dosli (καλώς 

ήλθατε) η κοσμήτορας κ Γιάνεβα 

Πέτια. Τις συστάσεις με την πρώ-

τη παρέα φοιτητών αναλαμβάνει η 

λέκτορας κ. Γ. Κατσέλου: Μαζί με 

τη Ζάνα, την Ελίτσα, την Έμη, την 

Κριστίνα, τη Λυδία και την Τσεβε-

τελίνα και τον Ιβελίν θα προσπαθή-

σω να ανιχνεύσω τους λόγους που 

επέλεξαν να σπουδάσουν ελληνι-

κή φιλολογία, την καθημερινότητα 

τους, τις δυσκολίες μα και τον τρό-

πο ζωής τους.

Το συμπέρασμα ήταν ότι η πρώτη 

σκέψη που έρχεται σε αυτά τα παι-

διά στο νου για ένα σίγουρο επαγ-

γελματικό μέλλον είναι η γνώση Ελ-

ληνικών. «Τα ελληνικά δίνουν προ-

οπτικές για εργασία σε διάφορους 

τομείς. Στη Σόφια για παράδειγμα 

υπάρχουν πολλές ελληνικές τράπε-

ζες και εταιρείες που χρειάζονται 

μεταφραστές. Στον τουρισμό επί-

σης υπάρχει δουλειά. Πολλοί Βούλ-

γαροι πάνε στην Ελλάδα τα καλο-

καίρια και στις γιορτές και αντίθε-

τα, πολλοί έλληνες έρχονται εδώ 

στη Βουλγαρία. Υπάρχουν πολλές 

προοπτικές αλλά όλα εξαρτώνται 

από σένα. (Ivelin Naskinov)

Θαυμάζουν τη χώρα μας για τον 

καιρό, τον πολιτισμό, τους ανθρώ-

πους και το επίπεδο ζωής εδώ. Το 

βλέμμα τους είναι στραμμένο στην 

Ελλάδα για μεταπτυχιακές σπουδές 

και πρακτική εξάσκηση. Αφού μας 

εξηγούν ότι δυσκολεύονται να μά-

θουν τη γλώσσα, αρχίζουν να μας 

μιλούν για Καζαντζάκη, Πλάτωνα, 

Σωκράτη, βούλγαρους διανοούμε-

νους και να μας απαγγέλουν στί-

χους από Έλληνες ποιητές. Μεί-

ναμε άφωνοι.

Κατευθυνόμαστε προς την περιο-

χή του πρώην παλατιού στην εθνική 

πινακοθήκη. H Σόφια έχει αφήσει 

για τα καλά πίσω το κομουνιστικό 

παρελθόν της, ενώ τα μεγαλόπρε-

πα κτίρια με το ακαθόριστο στυλ 
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ΡΕΠΟΡΤΆΖ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ, ΦΩΤΟΓΡΆΦΙΕΣ
ΒΑΣΊΛΗΣ ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΆΣΙΆ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΣΑΚΗΣ ΓΊΟΎΜΠΑΣΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΆ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΒΑΣΊΛΗΣ ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ,  
ΚΑΤΕΡΊΝΑ ΕΎΣΤΑΘΊΑΔΟΎ

ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ
LIDIYA BALULOVA, BILIANA VALEVA, IVAN 
DAVIDKOV, PETIA IANEVA, ΝΊΚΗ ΠΑΡΊΣΗ

Student life

01. Οι παρακολουθήσεις 

είναι υποχρεωτικές

Η βιβλιοθήκη τους εί-

ναι από τις πιο ενημερω-

μένες, με περισσότερους 

από 2.000.000 τίτλους 

συγγραμμάτων σύμφωνα 

με το επίσημο site του πα-

νεπιστημίου

02. Το πανεπιστήμιο δεν 

παρέχει δωρεάν βιβλία. Οι 

φοιτητές είτε φωτοτυπούν 

σημειώσεις είτε καταφεύ-

γουν στις βιβλιοθήκες.

03. Οι φοιτητές πληρώ-

νουν δίδακτρα ανά εξά-

μηνο, τα οποία είναι μεν 

χαμηλά αλλά αυξάνονται.

04. Ο φθηνότερος τρόπος 

για να μείνεις είναι στις 

φοιτητικές εστίες (30-

35€ το άτομο μηνιαίως, 

70-75€ σε ανακαινισμένο 

χόστελ με bonus πρόσβα-

ση στο ιντερνέτ για τους 

διεθνείς φοιτητές)

Λέσχη δεν υπάρχει,  

μπορούν όμως οι φοιτητές 

να αγοράσουν φαγητό  

σε πολύ καλές τιμές  

στα κυλικεία (1,50€  

το σάντουιτς)

05. Οι φοιτητές απολαμ-

βάνουν εκπτώσεις έως 

50% σε μετακινήσεις και 

έχουν δωρεάν ιατροφαρ-

μακευτική ασφάλεια από 

το κράτος.

06. Δεν υπάρχουν πολιτι-

κές παρατάξεις. Οι διεκδι-

κήσεις των φοιτητών  

δεν έχουν επίσημη εκ-

προσώπηση.

01

Tο πανεπιστήμιο Saint Kliment Ohridski

Bούλγαροι φοιτητές του τμήματος ελληνικής φιλολογίας

Down Town Sofia
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σοσιαλιστικού νέο-κλασικισμού και 

δίχως να λείπει και η Ιωνική επιρροή 

δίνουν μια επιβλητική όψη στις φαρ-

διές δεντροφυτεμένες λεωφόρους. 

Τι σκέφτονται;
Όταν τους ρωτήσαμε να μας μιλή-

σουν για τους πιο έντονους προ-

βληματισμούς τους, η ανεργία 

ακούστηκε πρώτη. «Ο μεγαλύτε-

ρος προβληματισμός είναι για το 

μέλλον, αν θα μπορούμε να βρού-

με δουλειά σ αυτό που σπουδάζου-

με. Με τρομάζει η ανεργία η να κά-

νω κάτι που δεν μου αρέσει» (Krissi 

Simeonova). Αγαπάνε τη γλώσσα 

τους και στεναχωριούνται όταν 

τους αντιμετωπίζουμε σαν «εργά-

τες» με την κακή έννοια. «Δεν είναι 

σωστό να κρίνουμε για έναν ολό-

κληρο λαό από ένα εποχικό φαινό-

μενο» (Tsvetelina Mircheva). Έχουν 

μπει στο παιχνίδι της παγκοσμιοποί-

ησης, μαθαίνουν ξένες γλώσσες, 

σερφάνουν στο διαδίκτυο, αλλά πα-

ράλληλα φοβούνται ότι όλη αυτή η 

κατάσταση θα έχει αντίκτυπο στην 

ταυτότητα των μικρών κοινωνιών 

και στις ανθρώπινες σχέσεις και 

όλη αυτή η τεχνολογική πρόοδος 

θα μας απομακρύνει από τις φυσι-

κές αρχές των πραγμάτων (Lidiya 

Balulova). Τα όνειρά τους είναι πο-

λύ ρεαλιστικά. Θέλουν να έχουν 

κάποια δουλειά που να τους εξα-

σφαλίσει τα προς το ζην και να κα-

ταφέρουν να κάνουν μια καλή οι-

κογένεια.

Μια βαρκάδα και πολ-
λές αλήθειες
Η Σόφια είναι περιστοιχισμένη από 

πανέμορφα πάρκα για περιπάτους 

διάβασμα αλλά και βαρκάδα. Εδώ 

είναι το πρωινό ραντεβού με την 

Ίβα, την Κάντια, την Μιχαέλα και 

τον Λάτζο. Μετά τη γνωριμία μας 

νε τα παιδιά τις προηγούμενες μέ-

ρες είχαμε ακόμη απορίες. Δεν κα-

ταλάβαμε ακόμη ξεκάθαρα πως 

μας βλέπουν οι γείτονες μας και 

πως βλέπουν τον εαυτό τους. Ευ-

καιρία να το διαπιστώσουμε. 

«Έχω έρθει Θεσσαλονίκη και μου 

άρεσε η πόλη. Με εντυπωσίασαν οι 

κινητοποιήσεις σας για την Κουνέ-

βα... ενώ εδώ δε γίνεται κάτι τέτοιο. 

Οι βούλγαροι φοιτητές δεν είναι 

ενωμένοι. Όπως λέει ένας βούλ-

γαρος δημοσιογράφος ο Martin 

Karbowski «δεν υπάρχει έννοια «οι 

βούλγαροι» στο πληθυντικό, υπάρ-

χει ο όρος «ο βούλγαρος» στο ενι-

κό» (Iva Nikolova).

«Μου αρέσει η ελληνική γλώσ-

σα και πολιτισμός, η Ελλάδα είναι 

πανέμορφη και καθαρή χώρα και 

τα ελληνικά είναι εύκολη γλώσσα 

μοιάζουν τα βουλγαρικά. (Michaela 

Yaneva) 

 «Μου αρέσει η αρχαία σας ιστο-

ρία έχει πολύ ωραία γεύση πέρα 

από την δόξα και την λάμψη… θέ-

λω να μεταφράσω πολλά βιβλία” 

(Nadejda Tcenova). Τη ρωτώ «τι 

δε σου αρέσει από τους Έλληνες» 

«Δε θέλουμε να μας βλέπετε ως 

εχθρούς. Αφήστε τις προκαταλή-

ψεις, ας ενωθούμε στο παρόν. Εί-

στε χαμογελαστοί άνθρωποι και φι-

λόξενοι, εδώ οι άνθρωποι δεν είναι 

χαμογελαστοί και μονίμως ευχάρι-

στοι, εδώ κουβαλάμε ένα σύννεφο 

των προβλημάτων μας».

Όσο τραβάει «κουπί» ο Λάτζο τον 

ρωτώ τι χαρακτηρίζει γενικά την 

κουλτούρα της χώρας του;

«Ο Βούλγαρος εκτιμά πολύ την παι-

δεία- είναι περήφανος και σέβεται 

πολύ τη μόρφωση. Όσον αφορά στη 

θρησκεία, λέμε ότι είμαστε χριστια-

νοί, δεν πάμε όμως στην εκκλησία 

συχνά. Εκτός από αυτά, μας αρέσει 

η διασκέδαση, αν και ακόμη υπάρ-

χει ο φόβος της κριτικής των άλλων. 

Προσωπικά δεν ενδιαφέρομαι πο-

λύ για την ιστορία, την αφήνω πίσω 

χωρίς τύψεις συνειδήσεως. Θα ήθε-

λα να σας μιλήσω για το παρόν- το 

γνωρίζω καλύτερα και το εξετάζω 

καθημερινά. Αν είχα τη δύναμη ν’ 

αλλάξω κάτι θ έλεγα στους συμπα-

τριώτες μου να εκτιμάνε περισσότε-

ρα την πατρίδα και να σέβονται πε-

ρισσότερα τον εαυτό τους, η έντα-

ξή μας στην Ε.Ε. εμφάνισε στην κοι-

νωνία μας μια τάση υποτίμησης της 

χώρας μας σε σύγκριση με τις με-

γάλες χώρες στη δυτική Ευρώπη.» 

(JIacho Valev)

Η επιστροφή
Στο σταθμό λεωφορείων στης Σό-

φιας συνομίλησα με δυο Έλληνες 

φοιτητές στη Βουλγαρία (δεν είναι 

λίγοι), τους Μιχαηλίδη Στάθη (φυ-

σικοθεραπεία) και Σίμο Γεωργαντέ-

λη (πολιτικός μηχανικός). Τα παι-

διά που δεν τα κατάφεραν να πε-

ράσουν σε ελληνικά πανεπιστήμια, 

αποτυχημένοι, τεμπέληδες, άτυ-

χοι. Ίσως όλοι μας κάτι να έχου-

με πει απ’ όλα αυτά για τους Έλλη-

νες φοιτητές των βαλκανικών χω-

ρών. Η αλήθεια, όμως διαψεύδει 

τους μύθους. 

Αντί επιλόγου
Προτίμησα ως επίλογο να σας με-

ταφέρω τη συνομιλία με ένα αξιό-

λογο άτομο και όχι τις εντυπώσεις 

από την πρωτεύουσα της Βουλγα-

ρίας, ίσως γιατί καμία φόρα οι άν-

θρωποι είναι πιο σημαντικοί από 

τα μνημεία. Συναντάμε την κυ-

ρία Stoyna Poromanska (Стойна 
Пороманска), μια γνήσια ιδεαλί-

στρια, με όραμα να φτάσει στο τμή-

μα ελληνικών σπουδών -στη δημι-

ουργία του οποίου πρωτοστάτη-

σε- πολύ ψηλά. Το γεγονός και μό-

νο ότι άνθρωποι σαν και αυτή μορ-

φώνουν τα παιδιά της Βουλγαρί-

ας, δίνει ελπίδα ότι μπορούν να αρ-

θούν οι προκαταλήψεις, να ανοί-

ξει το μυαλό και να μπορέσουν οι 

νέοι να αντιμετωπίσουν το μέλλον 

απαλλαγμένοι από άχρηστα φορτία.

«Η φιλοδοξία μας είναι να γίνουμε 

οι καλύτεροι στον κόσμο, τα ελλη-

νικά και τα αρχαία είναι ο δρόμος 

για τις κλασικές σπουδές. Συστήνω 

πάντα στους φοιτητές μου να δια-

βάζουν «Ριζοσπάστη» και την «Κα-

θημερινή», να γνωρίσουν καλύτερα 

την ελληνική γλώσσα και πραγματι-

κότητα». Η ίδια επιδιώκει να φέρει 

σε επαφή τους φοιτητές της με ελ-

ληνικούς φορείς. «Ζητώ επίμονα τη 

συμμετοχή με επιστολές που στέλ-

νω σε ελληνικά φεστιβάλ να μα απο-

γοητεύομαι κάθε χρόνο. Δεν μπαί-

νουν καν στον κόπο να μου απα-

ντήσουν. Κι όμως θα ήταν γόνιμο 

πολύ να γνωριστείτε, τα παιδιά μας 

μαθαίνουν τη γλώσσα και τον πολι-

τισμό σας». 

Διδάσκει τελικά η ιστορία η διχά-

ζει, ήταν το επόμενό μας ερώτημα.

«Διδάσκει» μου λέει κατηγορημα-

τικά. «Κάνουμε ένα μεγάλο λάθος 

με τις γενικολογίες, όταν λεμέ ότι 

οι Βούλγαροι είναι αυτό και Έλλη-

νες είναι το άλλο, τα νέα παιδιά δε 

θέλουν τα μίση του παρελθόντος 

πρέπει, όμως, να γνωρίζουν, μόνο 

έτσι διδάσκεσαι από την ιστορία. Ο 

κυρίως Καραμανλής είπε ότι υπάρ-

χουν σκοτεινές σελίδες στη ιστο-

ρία, ας τις γνωρίσουμε, μόνο έτσι 

θα πάμε μπροστά».

Για να μπορέσουμε να συνυπάρξου-

με πρέπει να συνεργαστούμε, υπο-

στηρίζει. «Ο βούλγαρος αγαπούσε 

και αγαπά πολύ την Ελλάδα, απλά 

νιώθει ότι ίσως δε μας αποδέχε-

στε ως άσους, αυτό μας πληγώνει».

Τι θα θέλατε να πείτε στους Έλλη-

νες φοιτητές;

«Να γνωριστούμε καλυτέρα, ζούμε 

σε ίδια πολιτεύματα, οι νέοι έχουν 

τα ίδια ιδανικά, δε μας χωρίζει τί-

ποτα, έχουμε τις ίδιες ανάγκες και 

εδώ ο ιδιωτικός τομέας είναι σκλη-

ρός, με άδικες συμβάσεις εργασί-

ας, απολύσεις δίχως συναίσθημα. 

Τα παιδιά μας έχουν κοινά ενδιαφέ-

ροντα και κοινούς εχθρούς». 

Αυτό ήταν και η δική μας διαπί-

στωση. Πρέπει να γνωρίσουμε για 

να κατανοήσουμε ο ένας τον άλ-

λο. Όταν ένας φοιτητής γειτονικής 

χώρας επιλέγει να σπουδάσει ελλη-

νικά σε κάτι προσβλέπει. Αξίζει να 

δούμε τι είναι αυτό. Και στην πο-

ρεία διαπιστώνουμε ότι δεν είμα-

στε μικροί, αλλά μπορούμε να γί-

νουμε ακόμη μεγαλύτεροι ανοίγο-

ντας το μυαλό και την καρδιά μας 

στους λαούς του κόσμου. 

ΧΑΊΡΕΤΊΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΟΣ 
PETIA IANEVA:

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ, ΚΑΛΟΙ ΜΑΣ ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΝΑ ΕΙΣΤΕ 
ΥΓΙΕΙΣ, ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ 
ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΕΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ΕΝΑ ΥΠΕΡΟΧΟ ΜΕΡΟΣ 
ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΕ ΕΙΡΗΝΗ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΑΝΟΗΣΗ.

Είναι δύσκολες οι σπου-

δές, οι συνθήκες και οι 

απαιτήσεις. Υποχρεωτικές 

παρακολουθήσεις, άλλη 

γλώσσα, άλλη νοοτροπία.

«Πληρώνουμε τη συμπε-

ριφορά ορισμένων ανόη-

των αλαζόνων Ελλήνων 

φοιτητών από το παρελ-

θόν. Η συμπεριφορά των 

Βούλγαρων απέναντί μας 

είναι μια χαρά, αρκεί να 

είσαι φιλικός μαζί τους».

«Ο μύθος του «εύκο-

λου φλερτ» εδώ καταρρέ-

ει, όποιος λέει το αντίθε-

το μάλλον λέει ψέματα. 

Οι Βούλγαροι, γενικά, εί-

ναι αξιοπρεπείς και περή-

φανοι, εμείς στη Ελλάδα 

έχουμε άποψη μόνο από 

τους οικονομικούς μετα-

νάστες».

Χρηματισμός για πτυχία; 

«Δεν παίζει παιδιά, και 

εμείς είχαμε ακούσει κάτι 

τέτοιο άλλα δεν το έχου-

με συναντήσει πoτέ». 

03

Hang out  
with them

Στην έξοδο ο καθένας 

πληρώνει το λογαριασμό 

του προς αποφυγή παρε-

ξηγήσεων. Εξαίρεση τα 

πρώτα ραντεβού

(Elitsa Dimitrova)

Είναι σύγχρονα παιδιά, 

βγαίνουν έξω, κάνουν 

σχέσεις.

Τα βασικά έξοδα (κυλι-

κείο, καφές, τσιγάρα, δια-

σκέδαση, μετακινήσεις) 

φτάνουν τα 140-200 λεβα 

το μήνα (100€).

Ακούνε rock, metal, 

house και λιγότερο  R&B, 

ή hip hop.

Τους αρέσει η Ελληνική 

μουσική.

Εκτός από τα μπαράκια 

που προτιμούν οι περισσό-

τεροι φοιτητές, υπάρχουν 

και τα Τsalca, τα αντίστοι-

χα Βουλγάρικα μπουζού-

κια, στέκια των νεόπλου-

των, όπως μα λένε. Εκεί, 

το μπουκάλι μπορεί να 

κοστίζει όσο το μηνιάτικό 

τους και γενικά το εφέ δί-

νει και παίρνει.

Τα οικονομικά δεν επιτρέ-

πουν δε όλα τα παιδιά να 

βγαίνουν έξω. 

Η συγκατοίκηση είναι 

συχνό φαινόμενο, όχι 

όμως και η φιλοξενία. Δε 

θα δεις συχνά να μαζεύ-

ονται παρέες σε ένα σπίτι.

02

Έλληνας 
φοιτητής στη 
Βουλγαρία

Ο Δ Ο Ι Π Ο Ρ Ι Κ Ο  Σ Τ Η

Τι είναι αυτό που μας ενώνει;

025
ανάλυση

iq
m

ag
az

in
e 

| 
φ
εβ

ρο
υ
άρ

ιο
ς 

‘1
0

iq
m

agazin
e | φ

εβρου
άριος ‘1

0

Bαρκάδα στο πάρκο δίπλα στο πανεπιστήμιο

Eθνική Πινακοθήκη (Παλιό Παλάτι)

Bραδινό ποτάκι σε φοιτητικό στέκιBραδινό ποτάκι σε φοιτητικό στέκι


