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Ψηφίζουν «δαγκωτό» 
θεσσαλονίκη οι αλλοδαποί φοιτητέε 
Ψήφο εµπιστοσύνη5 στην εκπαίδευση, δηµόσια και ιδιωτική, στη θεσσαλονίκη δίνουν ξένοι cpoinrris που την επέλεξαν για 
tis σπουδέ$ tous. Η έντονη ζωή, οι χαµηλέ$ xipes, ο κοσµοπολίτικο5 αέρα$ Tns πόλη5 και το καλό επίπεδο σπουδών αποτελούν 

δέλεαρ γι' αυτούΞ. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
ΤΙΜΟΣ ΦΑΚΑΛΗΓ 

«T 

Ekqtovtq6ss 

είναι οι ξένοι, 
κυρίακ Βαλκανιοι, 

σπουδαστή 
των κολεγίων 
στη θεσσαλονίκη 

ο πλάνο έλεγε να 
πάω Αγγλία. Τα 
καλά λόγια όµως 
φίλων που σπούδασαν 

εδώ µε έκαναν να αλλάΕω γνώµη. 
Η Θεσσαλονίκη είναι µια βαλκανική 
πόλη, το κόστος Ζωήε πολύ mo χαµηλό 
σε σχέση µε τη M. Βρετανία, ενώ ενδείκνυται 

και για επιχειρηµατικές 
συνεργασίες», 

εΕηγεί στον «A» ο 20χροvos 
Βούλγαρος φοιτητής 

Σέβιν Ρακαντζίεφ, που 
σπουδάζει ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων. 

«Λατρεύω τη Θεσσαλονίκη 
και το πολυπολιτισµικό 

άρωµα που 
δηµιουργεί n Μπιενάλε, 
το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 

και n ∆ιεθνής Εκθεση 
Βιβλίου. Βέβαια, τα τελευταία 4 χρόνια 
έχει αλλάΕει n ατµόσφαιρα στην κοινωνία 

λόγω της κρίσης. Θέλω όµως να 
παραµείνω ακόµη ένα χρόνο στην πόλη 
και να δουλέψω», τονίζει στον «A» n τεταρτοετής 

φοιτήτρια ∆ιεθνών Σχέσεων 
Τζουλιάνα Νίτσα από την ΠΓ∆Μ. 

«Αριστα παίρνει n φοιτητική ζωή 
της πόλης. Συνάντησα ανθρώπους ζεστούς, 

φιλόΕενους, έτοιµους να µε βοηθήσουν, 
ενώ και το παvεmστήµlo 

δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα 
αντίστοιχα αµερικάνικα», υπογραµµίζει 

από την πλευρά του 
ο Ελληνοαµερικανός φοιτητής 
Κρις Γώγος. 

«Βιώνετε έντονα τη ζωή», 
παρατηρεί ο Ρουµάνος δευτεροετής 

φοιτητής Ψυχο 
λογίας Βλαντ Ντέντιου. 
«Εµεινα έκπληκτος 
όταν πρωτοήρθα 
στη Θεσσαλονίκη. 
Ανθρωποι νέοι, µεγάλοι, 

ζευγάρια µε 
τα παιδιά tous κυκλοφορούσαν 

χωρίς 
φόβο ακόµη 

και µετά ns 12 το 
βράδυ», είπε. Εντατικό 

διάβασµα, διάλειµµα 
στα καφέ 

της παραλίας, κρέπες 
στο Ναυαρινο 

αλλά και βραδινές 

έΕοδοι πού και πού σε κλαµπ γεµίζουν 
τις ανέµελες φοιτητικές µέρες του νεαρού 

Ρουµάνου στη Θεσσαλονίκη. 

Γιατί έρχονται 
Για τους Βαλκάνιους n νύµφη του 

Θερµαϊκού είναι γνώριµη, καθώς αρκετά 
συχνά κατηφορίζουν είτε για 

ψώνια είτε για διακοπές στη Χαλκιδική 
και τις ακτές της Πιερίας. Ταυτόχρονα, 

τα µειωµένα ή καθόλου δίδακτρα, 
n mo φθηνή ζωή σε σχέση µε την Αγγλία 

και την Αµερική, n συγγενής νοοτροπία 
των λαών, n δυνατότητα επαγγελµατικών 

γνωριµιών σε συνδυασµό 
και µε το υψηλό επίπεδο σπουδών 
συµπληρώνουν το παζλ, γέρνοντας 
την πλάστιγγα υπέρ της Θεσσαλονίκης. 

Αλλά και το καλό φαγητό, n ηλιοφάνεια, 
n έντονη νυχτερινή ζωή µε 

τις πολλές επιλογές, n φιλοΕενία, οι 
ανοιχτές παρέες στις οποίες ενσωµατώνονται 

εύκολα «κερδίζουν» tous 
Βαλκάνιους και όχι µόνο, φοιτητές, 
που δείχνουν τα τελευταία χρόνια να 
προηµούν την πόλη µας για σπουδές 
περισσότερο από ποτέ. 

ΑΠΘ 
Πavεmστήµlo των πέντε ηπείρων 

θα µπορούσε να χαρακτηριστεί το 
Αριστοτέλειο ΠavεmστήµlO Θεσσαλονίκης, 

φιλοΕενώντας φοιτητές από το 
Τόγκο και το Σουδάν µέχρι τον 

Παναµά και την Ουρουγουάη. 
Περισσότεροι από 1.200 είναι 

σι αλλοδαποί προπτυχιακοί 
φοιτητές κάθε χρόνο, 

χωρίς να υπολογίζονται οι 
Κύπριοι, που επιλέγουν το 
ΑΠΘ για σπουδές κυρίως 
στην αρχαιολογία, την ιστορία, 

την φιλοσοφία, την 
ιατρική αλλά και ns 

πολυτεχνικές σχολές. 
Σύµφωνα 

µε τα επίσηµα 
στοιχεία του 

ιδρύµατος, 
πέρσι φοί- 

ανΟρώηους 
φιλόξενους, 

έτοιµους να µε βοηθήσουν, 
ενώ και το πανεπιστήµιο 
δεν έχει να ζηλέψει 
τίποτα από τα αντίστοιχα 
αµερικάνικα», τονίζει 
ο Ελληνοαµερικσνός 
φοπτπής Κοκ; Γώγος 

τησαν µεταΕύ άλλων 164 Βούλγαροι, 
132 Αλβανοί, 73 από την Παλαιστίνη, 
51 από τη Νιγηρία, 57 από τη Συρία, 
54 από τη Ρωσία, 40 από τη Σερβία, 
32 από το Λίβανο και 29 από το Σουδάν. 

Αντίστοιχα, οι αλλοδαποί µεταπτυχιακοί 
φοιτητές Εεπέρασαν τους 

100 το 2010, ενώ το 2011 έφτασαν 
tous 143. Σταθερά ανοδικά κινούνται 
και σι αλλοδαποί φοιτητές που εκπονούν 

διδακτορική διατριβή, Εεπερνώvras 
το 2011 τους 157 (130 το 2010). 

Ιδιαίτερα δηµοφιλές είναι και το ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα ανταλλαγής φοιτητών 

Erasmus, µέσω του οποίου εκατοντάδες 
σπουδαστές κυρίως από την 

Κεντρική Ευρώπη εmσκέπτovτal τουλάχιστον 
για ένα εΕάµηνο το ΑΠΘ. 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
ΚατεΕοχήν τµήµα που προτιµούν οι 

αλλοδαποί στο Πavεmστήµ[0 Μακεδονίας 
αποδεικνύεται αυτό των Βαλκανικών, 
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. 
Σ' αυτό φοιτούν µεταΕύ άλλων 7 

Βούλγαροι, 2 από τα Σκόπια, 4 από τη 
Γεωργία, 2 από τη Ρωσία και ένας από 
την Αρµενία. Συνολικά, περισσότεροι 
από 200 Εένοι φοιτητές παρακολουθούν 

τα προγράµµατα σπουδών του 
ιδρύµατος. Πενήντα τρεις Βούλγαροι 
κρατούν τη µερίδα του λέοντος, ακολουθούν 

έντεκα φοιτητές ano τη Ρουµανία 
και δέκα φοιτητές από τη Ρωσία 

και τη Γεωργία. 

∆ιεθνές πανεπιστήµιο 
«∆αγκωτό» Θεσσαλονίκη ψήφισαν 

πάνω από 35 αλλοδαποί φοιτητές, οι 
οποίοι παρακολούθησαν τα 6 µεταπτυχιακά 

προγράµµατα που πρόσφερε 
το ∆ηµόσιο ∆ιεθνές Πavεmστήµιo 

το 2011. Τη φεηνή χρονιά προστέθηκαν 
4 νέα µεταπτυχιακά προγράµµατα 

ενώ οι φοιτητές διπλασιάστηκαν, 
αγγίζοντας tous 350. Από αυτούς το 
20% περίπου είναι αλλοδαποί, προερχόµενοι 

από 19 χώρες (Αυστραλία, 
Εκουαδόρ, Νέα Ζηλανδία, Τουρκία 
κ.α.). Συνολικά από τη µέρα λειτουργίας 

του το ανώτατο ίδρυµα έχει υποδεχθεί 
φοιτητές από περισσότερε5 από 

35 χώρε5. To πavεmστήµιo έχει πάγια 
συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς 
και µεγάλεε εταιρίεε του εΕωτερικού, 
ενώ στόχος του την επόµενη πενταετία 

είναι n σύνθεση των τµηµάτων να 
είναι 50% Ελληνες και 50% Εένοι φοι•nrrxs. 

«Η θεσσαλονίκη 
είναι µια 

βαλκανική πόλη 
το κόστος ζωής 

πολύ πιο χαµηλό 
σε σχέση µε τη 

M. Βρετανία», 
εξηγεί στον «A» 

ο 20χρονος 
Βούλγαρος 

φοιτητής Σέβιν 
Ρακαντζίεφ 

ΚΟΛΕΓΙΑ 

Εµπόδια ελέω 
γραφειοκράτη 
Μεγάλη είναι n κίνηση και στα κολέγια, τα 
οποία επίσης επιλέγουν ολοένα και περισσότεροι 

ξένοι φοιτητές τα τελευταία χρόνια. Περίπου 
διακόσιοι αλλοδαποί θα σπουδάσουν 

φέτος στο ακαδηµαϊκό τµήµα City College 
του πανεπιστηµίου του Σέφιλντ στη θεσσαλονίκη. 

Ψυχολογία, Πληροφορική και Οικονοµικά 
έχουν τη µεγαλύτερη ζήτηση. Συνολικά, το 

60%των φοιτητών είναι Ελληνες και το 40% 
είναι ξένοι. 
«Εχουµε το γάιδαρο και τον κοιτάµε στα µάτια», 

λέει µε παράπονο n υπεύθυνη marketing 

- 

Ψηφίζουν «δαγκωτό» 
θεσσαλονίκη οι αλλοδαποί φοιτητέε 

www.clipnews.gr
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«Εµεινα έκπληκτος 
όταν πρωτοήρθα 
στη θεσσαλονίκη. 
Ανθρωποι νέοι, 
µεγάλοι, ζευγάρια 
µε τα παιδιά τους 
κυκλοφορούσαν 
χωρίς φόβο 
ακόµη κατ µετά 
τις 12 το βράδυ» 
λέει ο Ρουµάνος 
δευτεροετής 
Φοιτητής 
Ψυχολογίας Βλαντ 
Ντέντιου 

- Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 

Ποιότητα Kor διασκέδαση 

του. City College Ιωάννα Καηνοπούλου, 
αναφερόµενη στα εµπόδια που αντιµετωπίζουν 

οι ξένοι σπουδαστές ελέω ελληνικής 
γραφειοκρατίας. «Οι φοιτητές µας επιλέγουν 

συνειδητά την Ελλάδα για σπουδές. 
Την ώρα που τονώνουν µε συνάλλαγµα την 
ελληνική οικονοµία, n ελληνική Πολιτεία 
αντί να τους διευκολύνει τους δυσκολεύει», 

συµπληρώνει. 
Πάνω από είκοσι φοιτητές από την Κίνα, 
τη Ρωσία και τις Αραβικές χώρες θα σπουδάσουν 

φέτος µεταξύ άλλων θέατρο, ∆ιοίκηση 
Επιχειρήσεων και Ναυτιλιακά στο 

Μητροπολιτικό Κολέγιο. Τα δίδακτρα στην 
Αγγλία έχουν ακριβύνει αρκετά τα τελευταία 

χρόνια, γεγονός που καθιστά απαγορευτικές 
τις σπουδές, εκεί, σηµειώνει n 

υπεύθυνη του γραφείου ∆ιεθνών Σχέσεων 
του Metropolitan College, Γαρουφαλιά 

Ράµτσιου. Σύµφωνα µε την ίδια, υπάρχει 

πολύ µεγάλο πρόβληµα µε τη βίζα. «Πολλοί 
φοιτητές κάνουν αίτηση φέτος και λόγω 

προβληµάτων που ανακύπτουν µε τη βίζα 
πολλές φορές χάνουν την τρέχουσα ακαδηµαϊκή 

χρονιά και φοιτούν από την επόµενη 
χρονιά», τονίζει. 

Πεντακόσιοι σπουδαστές φοιτούν στο 
ιδιωτικό Αµερικάνικο Κολλέγιο θεσσαλονίκης 

ACT. Οι µισοί από αυτούς είναι ξένοι. 
To 20% προέρχεται από τις ΗΠΑ, ενώ 

ένα 30% από τις βαλκανικές χώρες - Σερβία, 
Βουλγαρία, Αλβανία, FYROM - αλλά 

και Αυστρία, Γερµανία, Ρουµανία, Ουκρανία, 
Γεωργία, Σουηδία, Βραζιλία, Ισλανδία 

και Αρµενία. Η πλειοψηφία παρακολουθεί 
µεταξύ άλλων πτυχιακά και µεταπτυχιακά 
προγράµµατα στον τοµέα των Οικονοµικών 

και της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, των 
∆ιεθνών Σχέσεων και της Αγγλικής Λογοτεχνίας. 

Μόνο µετανιωµένος δε φαίνεται ο 
Ελληνοαµερικανός Κρις Γώγος, που 
άφησε πέρσι τους ουρανοξύστες της 
Νέας Υόρκης για τη θεσσαλονίκη, 
προκειµένου να παρακολουθήσει µεταπτυχιακό 

πρόγραµµα στη ∆ιοικηάή 
Επιχειρήσεων. «Τόσο n ποιότητα ζωής 
όσο και το επίπεδο των σπουδών είναι 
πολύ υψηλό. Ακριβώς όπως µου τα 
είχαν περιγράψει και οι γονείς µου», 
λέει. ∆είχνει µαγεµένος από τη νυχτερινή 

ζωή της θεσσαλονίκης, ενώ 
επιθυµεί να παραµείνει στη χώρα 
ψάχνοντας αργότερα για δουλειά σε 
τράπεζα. 
«Πέρασα πολλά άµορφα καλοκαίρια 
στη θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. 
Αποφάσισα να έρθω αµέσως όταν 
κέρδισα την υποτροφία. Λατρεύω την 
πόλη και το πολυπολιτισµικό άρωµα 

που αποπνέει», τονίζει στον «A» 
n 22χρονη Τζουλιάνα Νίτσα ano την 
ΠΓ∆Μ, n οποία, ολοκληρώνει φέτος 
στο ACT προπτυχιακές σπουδές στις 
∆ιεθνείς Σχέσεις. Τακτικά πηγαίνει 
στα Κάστρα και θαυµάζει τη θέα, 
ενώ δηλώνει εκστασιασµένη από την 
ξέφρενη νυχτερινή ζωή της πόλης. 

«Εχουν αλλάξει αρκετά πράγµατα τα 
fcysufaia 4 χρόνια που είµαι στην Ελλάδα. 

βι νέοι της ηλικίας µου δυσκολεύονται 
να βρουν δουλειά και δεν 

είναι αισιόδοξοι για το µέλλον, όπως 
παλιά. Ο κόσµος στο δρόµο δεν είναι 
χαρούµενος, αλλά περισσότερο στρεσαρισµένος», 

παρατηρεί. 
«Αε θα άλλαζα την επιλογή µου µε τίποτα, 

αν έπρεπε να αποφασίσω πάλι», 
τονίζει ο 20χρονος Βλαντ Ντέντιου, 
ο οποίος άφησε το Βουκουρέστι και 
σπουδάζει µε υποτροφία Ψυχολογία 
στο City College. Οπως εξηγεί, αρχικά 

ήταν επιφυλακτικός και ιδεν ήξερε 
τι να περιµένει τόσο ano την πόλη 
omo και από το πανεπιστήµιο, δεδοµένου 

ότι παραδοσιακά αι περισσότεροι* 
στρέφονται erre προς Αγγλία, ΐίτε 

προς Αµερική. «To επόµενο κόλακα!» 
ρι, αφότου έγινα δεκτός, ήρθα µε τους 
γονείς µου στη θεσσαλονίκη για να 
δούµε την πόλη από κοντό και πραγµατικό 

ενθουσιαστήκαµε. Ολοι µιλούν 
για την κακή οικονοµική κατάσταση 
τπς χώρας, αλλά δε βλέπω µεγάλες διαφορές 

στον τρόπο ζωής των ανθρώπων. 
Ταβέρνες, µπαρ και εστιατόρια 

είναι γεµάτα. ∆ε γνωρίσατε πώς ήταν 
ο υπαρκτός σοσιαλισµός και πιστεύω 
αυτή είναι και n µεγάλη διαφορά µεταξύ 

των δύ© χωρών. Στη Ρουµανία 
υπάρχουν όίίτως µεγάλα προβλήµατα 
από τότε που ξεκίνησε n κρίση». 
«Ηµουν ero µεταίχµιο µεταξύ Σέφιλντ 

και θεσσαλονίκης, αλλά τελικά 
επέλεξα να #ρ§ω θεσσαλονίκη. Είναι 
φθηνότερα εδώ και µπορώ να κάνω 
τις κατάλληλες γνωριµίες που θα ρε 
βοηθήσουν αργότερα ατη δουλειά 

µου. Αλλά και ο καιρός είναι ηλιόλουστος. 
Εκανα γρήγορα παρέες και έχω 

πολλούς φίλους από τη Σερβία, το 
Κόσοβο και τη Ρουµανία. Τρελαίνοµαι 

για τη νυχτερινή ζωή, έχει πολλές 
επιλογές, θετικό είναι επίσης ότι δε 
συναντάς πιωµένους που κάνουν 
φασαρίες στη µέση τοβ δρόµου», 
τονίζει στον «A» ο Σέβιν Ρακαντζίεφ. 

Ολοκληρώνοντας τις προπτυχιακές 
του σπουδές θέλει να κάνει 

µεταπτυχιακό στην Κωνσταντινούπολη. 
«Είναι πολύ µεγάλη αγορά 

στα Βαλκάνια-και θέλω να έρθω 
σε επαφή», λέει. 

"θέλω να παραµείνω ακόµη 
ένα χρόνο στην πόλη και να 
δουλέψω», τονίζει στον «A» n 
τεταρτοετής φοιτήτρια ∆ιεθνών 
Σχέσεων Τζουλιάνα Νίτσα από 
την ΠΓ∆Μ 

.: . 

I -- 

www.clipnews.gr


