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Φ αντάζομαι τα βαλκάνια ως μια 

λίμνη, όπου κολυμπούν και 

έρχονται σε επαφή πολλών 

ειδών ψαριά και πλάσματα, 

με λογιών λογιών σχήματα, χρώματα και 

προθέσεις. Από τους πρώτους οικισμούς 

στα φέουδα και από τα δουκάτα στα πριγκι-

πάτα, από τις αυτοκρατορίες στους τεμαχι-

σμούς των εθνών με μακροχρόνιους ιμπε-

ριαλιστικούς η απελευθερωτικούς αγώνες, 

από τον κουμμουνισμό στη δικτατορία και 

από τους εμφυλίους στη δημοκρατία. Κά-

πως έτσι έχουμε μάθει όλοι για τα κράτη 

που ζούμε ή ζούσανε οι πρόγονοι μας. Τε-

λικά, ξέρουμε κάτι για τους γείτονες μας; 

Θέλετε να δούμε τι ξέρουνε αυτοί για εμάς; 

Ας γνωριστούμε ξανά, με μέσο τη γλώσσα 

και τα πολιτιστικά στοιχεία που μας διέπουν. 

Η γνωριμια με τους φοιτΗτες
«Dobrodoshli», καλώς μας ήρθατε… «Bolje 

vas nashli», καλώς σας βρήκαμε! Τι λέτε πά-

με να γνωρίσουμε τους Σέρβους φοιτητές 

που επέλεξαν τη Νεοελληνική Φιλολογία 

για σπουδές; Τι σκέφτονται, πως μας περι-

γράφουν τη ζωή τους;

Dimitrije μeDjeDovic
(ΔημηΤρηΣ μεΝΤεΝΤοβιΤΣ) 

01 O Dimitrije, πολύτιμος συνεργά-

της στο οδοιπορικό μας, παράλ-

ληλα με τις σπουδές του, είναι συνθέτης και 

στιχουργός ελληνικής μουσικής.

φοιτΗτικΗ ζωΗ: Τα μαθήματα είναι 

σχεδόν κάθε μέρα απογευματινά και διαρ-

κούν 3-6 ώρες. Στο τμήμα μου είναι υπο-

χρεωτικά και δίνουμε αρκετές εξετάσεις 

και έχουμε συχνό έλεγχο απόδοσης. Φοι-

τούν περίπου 50 ανά έτος οπότε μοιάζουμε 

σα μια μεγάλη οικογένεια. εδώ οι φοιτητές 

δεν είναι τόσο καλά οργανωμένοι, όσο είναι 

στην ελλάδα. Για τα έξοδα μας χρειαζόμα-

στε περίπου 150-300€ ενώ υπάρχουν και 

εστίες για όσους δε ζουν εδώ με την οικο-

γένειά τους που είναι δίκλινες ή τρίκλινες 

με μπάνιο. Για να αποφοιτήσει κανείς χρειά-

ζονται 4 χρόνια και σε ένα μάθημα μπορείς 

να κοπείς μέχρι τρεις φορές, δια νόμου. 

η ελλάδα: η ελλάδα μοιάζει πάρα πολύ με 

τη Σερβία. Λόγω των σπουδών μου, ξέρω 

πολλά και για το αρχαίο και για το νέο της 

πολιτισμό και πιστεύω πως ο χρόνος που 

περνάει έχει αλλάξει πολύ τα στοιχεία του 

ελληνισμού αλλά όχι την ψυχή. μου αρέσει 

ο συγγραφέας Θάσος Αθανασιάδης. είχα 

την ευκαιρία να διαβάσω μερικά από τα βι-

βλία του και μου αρέσει πολύ ο τρόπος έκ-

φρασής του. 

Η ςερβια: Για τη Σερβία μπορώ να πω: 

Πρασινάδα, όμορφα τοπία, μεγάλη παρά-

δοση στη μουσική και στη γαστρονομία, 

ευγένεια των ανθρώπων, πείσμα, και ζω-

ηρότητα. είναι αλήθεια ότι έχουμε πλού-

σια ιστορία στα πολεμικά γεγονότα και ότι 

πολλές φορές εδώ ήτανε το πεδίο βολής. 

Ίσως λόγω γεωγραφικής θέσης. η νοοτρο-

πία και η κοινωνική εξέλιξή μας δεν είναι 

σε χαμηλότερο επίπεδο απ’ ό,τι στην υπό-

λοιπη ευρώπη. Νομίζω πως πάμε μια χαρά 

με σχεδόν όλους τους λαούς της βαλκανι-

κής. Αλλά περισσότερο με τους Έλληνες 

και τους βούλγαρους.

Dunja Stojic (ΝΤούΝιΑ ΣΤοΓιΤΣ)

02 ςχολΗ και μελλον: Λα-

τρεύω την ελληνική γλώσσα και 

τις προφορικές ασκήσεις. μου αρέσει που 

λίγοι άνθρωποι μιλάνε ελληνικά, μου αρέ-

σει η μουσική και η χώρα κυρίως γιατί έχω 

πολλούς φίλους Έλληνες. Έχω ένα μικρό 

πρόβλημα με το λεξιλόγιο, αλλά δεύτερο 

έτος είμαι, θα μάθω. Στο Πανεπιστήμιο οι 

σχέσεις μεταξύ καθηγητών και μαθητών εί-

ναι φιλικές, πάντα μας βοηθάνε, είναι νέοι, 

αλλά έχουν αυτό που χρειάζεται και γι’ αυτό 

είναι καλοί. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος προ-

βληματισμός είναι οι σπουδές και τι θα κά-

νουμε όταν τελειώνουμε τις σπουδές, που 

θα βρούμε τη δουλειά. Θεωρητικά μπορού-

με στην τράπεζα, σε κάποια εταιρεία, στην 

πρεσβεία ή σε κάποιο σχολείο. 

ςερβια: η Σερβική γλώσσα είναι μία από 

τις πρότυπες εκδοχές του Κεντρικού-Νοτίου 

Σλαβικού διασυστήματος. Τα Σερβικά χρησι-

μοποιούνται βασικά στη Σερβία και το μαυ-

ροβούνιο, στη Σερβική Δημοκρατία και από 

Σέρβους παγκοσμίως. η Σερβική γλώσσα 

είναι μια ινδοευρωπαϊκή γλώσσα και ανή-

κει στη δυτική ομάδα των νότιων σλαβικών 

γλωσσών. Ανήκει επίσης στο βαλκανικό 

γλωσσικό δεσμό. με την παράδοση έχου-

με σχέση, προσωπικά γιορτάζω τον Άγιο Νι-

κόλαο, αυτός είναι ο κηδεμόνας της οικο-

γένειάς μου. Για τις γειτονικές χώρες νομί-

ζω ότι είμαστε πιο δεμένοι με τους Έλλη-

νες και τους ρώσους. Στην ελλάδα έχω έρ-

θει και θα ξαναέρθω σίγουρα. 

Ποιος ΠλΗρωνει; οι φοιτητές που 

δεν πληρώνουν σπουδές πληρώνουν τα βι-

βλία και οι άλλοι πληρώνουν και τις σπου-

δές και τα βιβλία. Προνόμια, βέβαια, υπάρ-

χουν. Τα αγόρια πηγαίνουν στο στρατό 

όταν τελειώνουν το Πανεπιστήμιο και όλοι 

έχουμε φοιτητικές εκπτώσεις, π.χ για ταξί-

δια, ψώνια, κινηματογράφο, εκθέσεις κ.α 

 Στις εξόδους εξαρτάται ποιος θα πληρώ-

σει το λογαριασμό. Συνήθως τα αγόρια. 

 

jovana uljarevic 

(ιωΑΝΝΑ ΓιούΛιΑρεβιΤΣ)

03 κοςτος ζωΗς: Τα διαμερίσμα-

τα εδώ κοστίζουν από 300-320 

ευρώ. Τα υπόλοιπα καθημερινά έξοδα δεν 

ξεπερνούν τα 200 ευρώ συμπεριλαμβανο-

μένου και του φαγητού. 

ονειρο: Αυτό που σίγουρα θα άλλαζα στη 

χώρα είναι το εκπαιδευτικό σύστημα μαθαί-

νεις τόσα άχρηστα πράγματα. 

Φιλία- οικογένεια: Νομίζω όμως ότι ταιριά-

ζουμε απόλυτα με τους έλληνες. Στη Σερ-

βία οι οικογένειες είναι πολύ δεμένες. Αντί-

στοιχα και η φιλία θεωρείται σαν μία δεύ-

τερη οικογένεια, μερικοί από τους φίλους 

μου είναι πιο κοντά μου ακόμη και από στε-

νούς συγγενείς. 

Η θεςΗ τΗς γυναικας: οι γυναίκες 

έχουν αλλάξει. μια έξυπνη γυναίκα ξέρει 

ότι πρέπει να δουλέψει σκληρά για να έχει 

μια προοπτική στο μέλλον.

ΔιαςκεΔαςΗ: ύπάρχουν περιοχές με 

club παντού αλλά και μουσεία ή γκαλερί που 

έχουν πολλά να παρουσιάσουν στον επι-

σκέπτη. ύπάρχουν και πολύ όμορφα πάρ-

κα με πράσινο και ξύλο που είναι πόλος έλ-

ξης τουριστών την άνοιξη και το καλοκαίρι.  

Katarina ruSic (ΚΑΤεριΝΑ ρούΣιΤΣ)

04 ελευθερος χρονος: Τα χό-

μπι μας δεν είναι συγκεκριμένα. 

Προσωπικά τώρα τελευταία ενδιαφέρομαι 

πολύ για τα αρχαία ελληνικά, αφού θέλω να 

κάνω μεταπτυχιακές σπουδές πάνω σ’ αυτό 

το θέμα. εκτός πανεπιστημίου μπορείς να 

ασχοληθείς με την υποκριτική, ερασιτεχνι-

κά, να πας στον κινηματογράφο κ.α. 

Serbia
H χώρα των αντιθέσεων

Ο Δ Ο Ι Π Ο Ρ Ι Κ Ο  Σ Τ Η

Κάπου εδώ το οδοιπορικό μας 
στα Βαλκάνια με πυξίδα την 
ελληνική γλώσσα φτάνει στο 
τέλος.  
Η αρχή; Τα τμήματα 
νεοελληνικής φιλολογίας  
στην Τουρκία, τη Βουλγαρία, 
την Αλβανία και τέλος στην 
πάλαι ποτέ Γιουγκοσλαβία 
δηλαδή τη σημερινή Σερβία.

ΡεποΡτάζ, συνεντευξεισ, φωτογΡάφιεσ
Βασίλησ ΤσαρΤσανησ

επεξεΡγάσιά εικονων
σακησ Γίούμπασησ

επιμελειά κειμενων
Βασίλησ ΤσαρΤσανησ, καΤερίνα 
εύσΤαθίαδού, ΧρησΤοσ κρανίώΤησ

πολυτιμοι συνεΡγάτεσ
Nicholas Tsakoulis, GazmeNd mera 
(Gazi), JorGo PeTridhi (ΓίώρΓοσ), XheNi 
haska (Τζενη), mikaela Naci (μίΧαελα), 
sPiridhulla ruci (σπύρίδούλα)

01. Gazmend και Νι-

κόλας… φιλία χωρίς 

σύνορα

02. Gazmend και Νι-

κόλας… φιλία χωρίς 

σύνορα

03. Gazmend και Νι-

κόλας… φιλία χωρίς 

σύνορα
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ΠροβλΗματιςμοι: Γενικά ως πρό-

βλημα στις μέρες μας διακρίνω την έλλει-

ψη επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, η 

οποία είναι επίπτωση της έλλειψης του ελεύ-

θερου χρόνου όπως και της κακής οικονο-

μικής κατάστασης. Όσο για την παγκοσμιο-

ποίηση έχει και τα προτερήματα και τα ελατ-

τώματά της, και πρέπει πάντα να έχουμε υπ’ 

όψιν και τις δύο πλευρές του νομίσματος. 

βέβαια, ομολογώ ότι είμαι της γνώμης ότι 

η παγκοσμιοποίηση συντελεί ώστε να χάνο-

νται εθνικές ταυτότητες των μικρών κρατών. 

marija GuDuric 

(μΑριΝΑ ΓΚούΝΤούριΤΣ)

04 ελλαΔα: η ελλάδα είναι μια 

χώρα με σπουδαίο πολιτισμό, που 

αξίζει να την επισκεφτεί κανείς μόνο και 

μόνο για να γνωρίσει την πλούσια ιστορία 

της. Πανεπιστήμιο: Στο Πανεπιστήμιο τώρα, 

η Φιλολογική σχολή έχει την δική της γυναι-

κεία ομάδα μπάσκετ η οποία μάλιστα φέτος 

βρίσκεται στην πρώτη θέση του πανεπιστη-

μιακού πρωταθλήματος στο βελιγράδι. η 

παιδεία δεν είναι δωρεάν. οι φοιτητές που 

δεν έχουν υποτροφία πληρώνουν ακριβά 

τα βιβλία και τη σχόλη. οι φοιτητικές εστί-

ες ευτυχώς δεν είναι ακριβές. 

οΔΗγος καλοΠεραςΗς: Το βελι-

γράδι είναι μια πόλη ζωντανή. Στο κέντρο 

του υπάρχουν μαγαζιά για όλα τα γούστα. 

Από σκληρό ροκ και μέταλ μέχρι καινούρ-

γιο και παλιό λαϊκό ρεπερτόριο. Γνωστή εί-

ναι η οδός Σκαντάρλια με τις καταπληκτι-

κές ταβέρνες τις με ζωντανή μουσική και τα 

πλωτά μπαράκια στον ποταμό Σάββα γνω-

στά και ως «σπλάβοβι». Το ξέρατε ότι στο 

βελιγράδι υπάρχει μια παμπ στην οποία μπο-

ρείτε να πιείτε μπύρα με γεύση βατόμουρο; 

Για φαγητό δεν το συζητάμε, Καρατζόρτζε-

βα σνίτσλα.

ΠανεΠιςτΗμιο και 
ΠροβλΗματα 

ΔηΛωΣη Τού μοΝιμού ΚΑΘηΓηΤη  

ΤηΣ ΝεοεΛΛηΝιΚηΣ ΓΛωΣΣΑΣ, βοιΚΑΝ ΣΤοιΤΣιΤΣ

 

Τ ο τμήμα ιδρύθηκε το 1995 και είναι το πρώ-

το τμήμα που ασχολείται με τη νεοελληνική 

γλώσσα και λογοτεχνία στο πανεπιστημιακό 

επίπεδο. ο αριθμός των φοιτητών κυμαίνεται 

από 40 έως 60 άτομα ανά τμήμα, συνολικά περίπου 300. 

Τα προβλήματα, πιστεύω, είναι τα ίδια που αντιμετωπίζουν όλα 

τα πανεπιστήμια στην περιοχή, αλλά και γενικά στην ευρώπη. 

Πριν από όλα, η έλλειψη προσωπικού που θα ήταν σε θέση 

να καλύψει όλες τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των φοιτητών.  

οι δραστηριότητές μας έχουν πριν από όλα σχέση με 

τον εκσυγχρονισμό των μέσων διδασκαλίας και πι-

στεύω ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. ο κύριος στό-

χος του πανεπιστημίου είναι η πλήρης προσαρμογή στο 

μοντέλο της μπολόνια για πιο αποτελεσματική λειτουρ-

γία των τμημάτων και καλύτερη απόδοση των φοιτητών.  

με τους έλληνες, ειδικά στο 20ο αιώνα έχουμε συνδεθεί 

αρκετά. η νοοτροπία και η αλληλοκατανόηση είναι αναμ-

φισβήτητα κάτι που εκτιμάται περισσότερο από τους πολί-

τες και των δύο χωρών. Το μήνυμα, λοιπόν, που θα ήθελα 

να στείλω στους Έλληνες είναι να μείνουν πάντα προση-

λωμένοι στην αλήθεια και στις εθνικές αξίες, κάτι από το 

οποίο μπορούν πολλά να μάθουν και να αποκομίσουν και 

οι δικοί μας νέοι.

λιγο Πριν τΗν αναχωρΗςΗ

Τ ο απόγευμα ξεκινήσαμε να πά-

με μια βόλτα με την Ντούνια 

και τον Δημήτρη στο βυζαντι-

νό κάστρο και μετέπειτα οθω-

μανικό εκεί όπου βρίσκεται και ο τάφος του 

Ali Passa, το Καλεμέγκδαν (Kalemegdan 

Tvardava) στο λόφο μπροστά από τις όχθες 

του Δούναβη. η θέα είναι πανοραμική και 

εντυπωσιάζει. Καθώς κοιτούσαμε το Δού-

ναβη ο Δημήτρης με ρώτησε εάν ξέρω τον 

ρήγα τον βελεστινλή και τα μάτια σπινθήρι-

σαν, ναι του είπα ο ρήγας Φεραίος, μα για-

τί ρωτάς «οι Έλληνες δεν γνωρίζετε πολλά 

από την ιστορία σας. Κοίτα, εκεί το μικρό 

καστράκι (Neboisa). εκεί βασάνισαν και 

στραγγάλισαν τον οραματιστή των ενωμέ-

νων βαλκανίων». Συνέχισαν να μου μιλούν, 

τους είχα ζητήσει να πάμε στα βομβαρδι-

σμένα κτίρια να τα φωτογραφίσω και να τα 

δω, ο Δημήτρης μου είπε πως δεν θέλει 

να πάει γιατί τον στεναχωρεί. Ένιωσα λίγο 

αμήχανος μιας και δεν έχω ζήσει κάτι τέ-

τοιο και όταν γίνονταν ο πόλεμος στη Σερ-

βία εγώ το έβλεπα από την τηλεόραση κα-

θισμένος στον καναπέ μου και όχι από τα 

καταφύγια. Τώρα ίσως καταλαβαίνω γιατί 

οι Σέρβοι φοιτητές δείχνουν μια ωριμότη-

τα αξιέπαινη, ο πόλεμος και ο διαμελισμός 

που σπάραξε τη χώρα τους οδήγησε χιλιά-

δες πολίτες όχι μονό Σέρβους σε προσφυ-

γιά και ακόμη συνεχίζεται.

εΠιςτροφΗ

Ε πιστρέφω στη Θεσσαλονίκη 

με το τραίνο, 12 ώρες το τα-

ξίδι της επιστροφής. Γεμάτος 

ο νους μου με τα πρόσωπα 

των φοιτητών που γνωρίσαμε σε Τουρκία, 

βουλγαρία, Αλβανία, Σερβία . Σκέφτηκα πό-

σο τυχεροί είμαστε εμείς. Ήμασταν μάλλον, 

ίσως ήρθε η ώρα να αναλογιστούμε επί ίσοις 

όροις την επαφή των λαών και τον κύκλο 

του «εμείς». Ένας ιδιότυπος πόλεμος έχει 

ξεσπάσει όχι μονό στην ελλάδα, μα για αρ-

χή, τα πρώτα πειραματόζωα αυτήν τη φορά 

είμαστε εμείς οι Έλληνες. Στην αρχή ο πό-

λεμος πήρε το όνομα «Κρίση», μετά «Ύφε-

ση» και μετά «Χρεοκοπία». Όχι, χρεοκο-

πεί οποίος υποθηκεύει τα όνειρα και τους 

στόχους του. εμείς βάλαμε ένα λιθαράκι, 

στο να γνωρίσουμε και να σας γνωρίσου-

με τους συμφοιτητές σας που επέλεξαν να 

σπουδάσουν την ελληνική γλωσσά και πο-

λιτισμό, εσείς μπορείτε να βάλετε ψυχή και 

αρκετή δουλειά ώστε να προσπεράσουμε 

το παρελθόν και να ονειρευτούμε στο μέλ-

λον. εις το επανειδείν. 

Do skorog vidjenja

ςερβία ςερβία
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Αργυρόκαστρο, το παγκόσμιο μνημείο (Patrimonio 
Mundi) υπό την προστασία της UNESCO

ΚουλΤουρΑ-ΝοοΤροπίΑ-

ΣΤέΚίΑ-ΧρΗΣΤίΚέΣ 

πλΗροφορίέΣ 

01. Το Βελιγράδι 

αναμφισβήτητα είναι η 

μεγάλη αριστοκρατική 

κυρία των βαλκάνιων, 

όχι μόνο για την 

αρχιτεκτονική που 

συνδυάζει νεομπαρόκ και 

ιωνικό ρυθμό, αλλά για τη 

ζωντάνια που επιδεικνύει 

ακόμη και σήμερα μετά το 

τέλος του πολέμου. 

02. Τα νεανικά στέκια, 

σφύζουν από ζωή και είναι 

γεμάτα σ’ όλη την διάρκεια 

της ημέρας.

03. Τους νέους τους 

χαρακτηρίζει η ελευθερία 

στον τρόπο σκέψης 

αλλά κάτι έχει πάρει το 

χαμόγελο από τα χείλη.

04. Δεν υπάρχουν πολλά 

κόμπλεξ στις σχέσεις με 

το άλλο φύλο.

05. οι νέοι στην 

Σερβία ακολουθούν τις 

παραδόσεις και αγαπούν 

την θρησκεία.

06. Τους διακρίνει η 

υπερηφάνεια. 

07. Η φιλία στην Σερβία 

είναι ακόμη στις πολύτιμες 

αρετές των νέων.

08. Η κρίση και η ανεργία 

στους νέους και κατ` 

επέκταση στον σερβικό 

λαό είναι πολύ μεγάλη. 

Αν αναλογιστεί κανείς ότι 

ακόμη η Σερβία βρίσκεται 

υπό καθεστώς «τιμωρίας» 

τότε δε χρειάζεται να 

αναφέρουμε το βιοτικό 

επίπεδο των νέων. 

09. Στα μπαρ δεν ακούς 

σερβική ποπ μουσική, όχι 

γιατί δεν τους αρέσει μα 

οι ιδιοκτήτες των μπαρ 

πρέπει να πληρώσουν για 

δικαιώματα πολλά χρήματα 

έτσι καταφεύγουν στα 

δυτικά ακούσματα.

10. Η Σερβική κουζίνα 

διατηρεί κάποιες 

ιδιομορφίες αλλά σας 

συνιστώ ανεπιφύλακτα 

να δοκιμάσετε «βρώμικο» 

από την πλατεία Σλάβια 

και ιδιαιτέρα το μεγάλο 

μπιφτέκι από χοιρινό με 

λαχανικά το Pljeskavica 

(πλεσκαβίτσα) όπως και 

sljivovica (Σλιβοβίτσα) το 

ρακί από δαμάσκηνα.

11. Σε όσους επισκεφθείτε 

το Βελιγράδι μην 

παραλείψετε να πάτε στον 

ναό του αγίου Σάββα που 

είναι και ο μεγαλύτερος 

ναός στα βαλκάνια μετά 

την αγία Σοφία.

12. Down town Stari Grad 

Centar Beograda. Η παλιά 

πόλη του Βελιγραδιού 

που είναι έτοιμη να 

σε κάνει να ξεχάσεις 

έγνοιες και να χαθείς 

μέσα στην πολυκοσμία 

της κοσμοπολίτικης 

αγκαλιάς του Βελιγραδιού. 

Ακολουθήστε και βρείτε 

τον πεζοδρόμο στον 

καλπασμό του βασιλιά 

Μιχαήλ Knez Mihajlova 

και τέλος μια βόλτα στο 

πάρκο του Βουκ Κάρατζιτς 

με τα νεανικά καφέ.
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01. Gazmend και Νι-

κόλας… φιλία χωρίς 

σύνορα

02. Gazmend και Νι-

κόλας… φιλία χωρίς 

σύνορα

03. Gazmend και Νι-

κόλας… φιλία χωρίς 

σύνορα
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