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Τίηινο: «Οι ζπουδές θα είναι για ηους πλούζιους» 
 

Υπόηηηινο: «Ιζπανοί και Έλληνες μαθηηές επιζκέπηονηαι ηο Heerbeeck 

College αυηή ηην εβδομάδα». 

 

24 Ιζπαλνί θαη 19 Έιιελεο είλαη πνιύ γελλαίνη κέζα ζην θξύν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αληαιιαγήο κε ην Heerbeeck College ζηελ πόιε Best. Σηελ 

Ειιάδα θαη ζηελ Ιζπαλία έρεη ήιην θαη 20 βαζκνύο, ιέλε νη καζεηέο από 

ηελ Ηιηνύπνιε θαη ηε Βαξθειώλε. 

Με ηνπο θίινπο ηνπο από ηε Best ζπδεηνύλ γηα πξάγκαηα πνπ 

κνηξάδνληαη: κνπζηθή, ωξαίν θαγεηό, έμνδνη γηα δηαζθέδαζε, αιιά θαη 

γηα ηελ πνιηηηθή θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή αηκόζθαηξα ζηηο ρώξεο ηνπο. 

Η Σάξα (από ηελ Ιζπαλία) ιέεη όηη είλαη δύζθνιν λα βξνπλ θαινθαηξηλή 

δνπιεηά γηα ηηο δηαθνπέο. Καη ζην ζρνιείν ππάξρνπλ όιν θαη ιηγόηεξα 

ρξήκαηα. «Η ηάμε καο ωο ηώξα είρε 30 καζεηέο. Τώξα έρεη 47! Κάπνηνη 

καζεηέο αλαγθάδνληαη λα θάζνληαη ζην πάηωκα», ιέεη ε Λάξα (από ηελ 

Ιζπαλία). Τα δύν θνξίηζηα ζέινπλ λα ζπνπδάζνπλ ζην Παλεπηζηήκην, 

αιιά δελ μέξνπλ αλ ζα κπνξέζνπλ λα ην αληέμνπλ νηθνλνκηθά. «Τα 

ρξήκαηα γηα ην Κνιιέγην έρνπλ απμεζεί θαηά 66% θαη νη ζπνπδέο ζα 

είλαη γηα ηνπο πινύζηνπο. Καη νη Ιζπαλνί πνιηηηθνί είλαη δηεθζαξκέλνη. Ο 

ιαόο είλαη έμαιινο», ιέεη ε Σάξα.  

Η Παλαγηώηα θαη ν Πέηξνο (από ηελ Ειιάδα) δνπλ ζ’ έλα πινύζην 

πξνάζηην ηεο Αζήλαο, ηελ Ηιηνύπνιε. «Τα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα 

είλαη ζην θέληξν ηεο πξωηεύνπζαο, όρη ζηα πξνάζηηα», ιέεη ν Πέηξνο. 

«Οη γνλείο καο αθόκε έρνπλ δνπιεηά. Παίξλνπλ ιηγόηεξα ρξήκαηα, 

πιεξώλνπλ πεξηζζόηεξνπο θόξνπο, αιιά κπνξνύκε λα ην 

αληηκεηωπίζνπκε», ιέεη ε Παλαγηώηα. Ωζηόζν, πξαγκαηηθά βιέπνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θξίζεο. «Υπάξρνπλ πνιινί παξάλνκνη κεηαλάζηεο 

από ηελ Αθξηθή, ηελ Αλαηνιηθή Επξώπε θαη ηε Σπξία, θαη θεξδίδνπλ ηα 

ρξήκαηά ηνπο κε παξάλνκν ηξόπν. Πεγαίλνπκε ζρνιείν πεξπαηώληαο θαη 

ζε θάζε γωληά ππάξρεη έλαο αζηπθύιαθαο. Εδώ ζηε Best έρω δεη κόλν 

έλαλ αζηπλνκηθό», ιέεη ν Πέηξνο.  

«Αιιά ε θξίζε δελ έρεη κόλν θαθά απνηειέζκαηα»,  πηζηεύεη ε 

Παλαγηώηα. «Η αίζζεζε ηεο θνηλόηεηαο, ηεο ζπιινγηθόηεηαο είλαη 

κεγαιύηεξε. Ο έλαο βνεζά ηνλ άιινλ, όηαλ είλαη δπλαηόλ. Οη θίινη θαη νη 

νηθνγέλεηεο ήξζαλ πην θνληά. Τα πξνεγνύκελα ρξόληα νη άλζξωπνη 

ελδηαθέξνληαλ κόλν λα αγνξάδνπλ πξάγκαηα, κόλν γηα ηα πιηθά αγαζά. 

Η θξίζε κάο έθαλε θαιύηεξνπο αλζξώπνπο». 


