
Η φοιτητική ζωή στην Ξάνθη 
 
Του Ανδρέας Χριστοδούλου 
 
Όπως σχεδόν ο κάθε φοιτητής που σπουδάζει στην επαρχία, έτσι 
και εγώ είχα τους ενδοιασμούς μου κατά πόσο θα ήθελα τη 
φοιτητική μου ζωή να την περάσω στην επαρχία και ειδικά σε μία 
μικρή πόλη όπως η Ξάνθη που καλά –καλά δεν ήξερα πού 
βρισκόταν. 
Λέγομαι Χριστοδούλου Ανδρέας και είμαι πλέον φοιτητής στο 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ στο 4ο έτος. 
Το ταξίδι της φοιτητικής μου ζωή ξεκίνησε πριν σχεδόν τέσσερα 
χρόνια. 
Ο ενθουσιασμός μου όταν τελείωσα το στρατό και τα φοιτητικά 
χρόνια απλώνονταν μπροστά μου, πνίγονταν κάθε φορά που 
συζητούσα με συνομήλικους μου, που είχαν πάρει θέσεις σε 
πανεπιστήμια της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και γενικά 
άλλων μεγάλων πόλεων της μητέρας Πατρίδας. 
Όταν τελικά ήρθε η περίοδος των εγγραφών από γνωστό σε 
γνωστό βρήκα κάποιους συμπολίτες μου, που ήταν ήδη φοιτητές 
στην Ξάνθη και μου ανέβασαν το ηθικό. Να μην προβληματίζομαι 
καθόλου μου είπαν, και ότι θα περάσουμε καλά, ότι θα με 
περιμένανε και να μην φοβάμαι, δεν θα είμαι μόνος. 
Άγχος λογικά είχα, όπως και ο καθένας άλλωστε που τον περιμένει 
μια αλλαγή στην ζωή του. Μου πέρασε όμως,  με το που με 
παραλάβανε τα παιδιά από το σταθμό των τραίνων. Με βάλανε 
στο αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε την πρώτη μου βόλτα στην ωραία 
πόλη της Ξάνθης. 
Εντύπωση μου έκανε όταν πήγαμε στο σπίτι ενός από τα παιδιά 
για να ξεκουραστώ λιγάκι και εκεί συνάντησα άλλα 10 άτομα, 
πρόθυμα και αυτά να με βοηθήσουν σε ότι χρειαστώ, στο 
πανεπιστήμιο και στην ζωή. 
Αργότερα έμαθα ότι όλοι ήταν μέλη του Κυπριακού Συλλόγου 
Φοιτητών και Φίλων Ξάνθης. 
Στην πορεία μπήκα και εγώ στην παρέα στον σύλλογο και 
εντύπωση μου έκανε ο τρόπος ζωής τους, το πόσο ενωμένοι ήταν 
όλοι τους, το πόσο φίλοι με την σημασία της λέξης ήταν. Στην 
πορεία επίσης έβλεπα τα παιδιά του συλλόγου να αγκαλιάζουν και 
άλλους πρωτοετείς, να μας παίρνουν, να μας βοηθάνε, να βρούμε 
σπίτια, έπιπλα και γενικά ότι χρειαζόμασταν. Πράγματα που οι 
γνωστοί μου σε άλλες πόλεις δυστυχώς τα έκαναν μόνοι τους. 
Έτσι λοιπόν και εγώ μπήκα στο σύλλογο. 



Και τώρα υπάρχουμε εμείς για να υποδεχτούμε τους καινούργιους, 
να τους βοηθήσουμε για να περάσουν όμορφα και ωραία, τα 
φοιτητικά  χρόνια. Να τα γεμίσουν όμορφες εμπειρίες και εικόνες. 
Όσο αφορά στην πόλη, μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια νομίζω 
μπορώ και εγώ να έχω άποψη. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια μικρή 
πόλη μα και παράλληλα πάρα πολύ όμορφη. Το γεγονός ότι είναι 
μικρή όμως έχει και τα πλεονεκτήματα της. Το κόστος ζωής είναι 
πολύ πιο χαμηλό από άλλες πόλεις της Ελλάδας, μας δίνει την 
ευκαιρία, εμείς οι φοιτητές, να έχουμε καλύτερη επικοινωνία μεταξύ 
μας, και πάνω από όλα ηρεμία και ψυχική υγεία. 
Μας δίνει την ευκαιρία να γινόμαστε πιο κανονικοί και οι δεσμοί 
μεταξύ μας να συσφίγγουν. Για αυτό καταφέραμε να υπάρχει ο 
σύλλογός μας και να κρατήσουμε μακριά τις Κυπριακές πολιτικές 
παρατάξεις. Αυτό επίσης βοηθά και τις επιδόσεις μας στο 
Πολυτεχνείο, γιατί ακριβώς υπάρχει συνεννόηση και συνεργασία 
με τους συμφοιτητές μας άλλα και επικοινωνία με τους Καθηγητές 
μας. 
Μάλιστα πρέπει να αναφέρουμε ότι το Πολυτεχνείο μας 
απαρτίζεται από καταξιωμένους Καθηγητές και προσωπικό και τα 
πτυχία μας, είναι πτυχία με ουσία και περιεχόμενο. 
Ακόμη η πόλη αυτή μας δίνει την ευκαιρία που άλλες πόλεις δεν  
έχουν. Δωρεάν σίτιση για όλους και στέγαση για όσους πληρούν 
κάποια κριτήρια. Πάνω από 350 φοιτητές μένουν στις φοιτητικές 
εστίες Κιμμερίων, οι οποίες είναι άκρως συντηρημένες. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η  μεταφορά  μας σε 
συγκεκριμένα σημεία της πόλης γίνονται με δωρεάν λεωφορεία. 
Σήμερα στην Ξάνθη είμαστε γύρω στους 220 Κύπριους φοιτητές. 
Ο Σύλλογός μας προσπαθεί όσο πιο πολύ μπορεί μέσα από τις 
συζητήσεις μας και τις εκδηλώσεις μας να συσφίξει τις σχέσεις μας. 
Ο σύλλογός μας τα τελευταία χρόνια έδωσε την ευκαιρία σε πολλά 
από τα μέλη του να ταξιδεύσουν σε πολλές χώρες. Ταξίδια που 
οργάνωσε ο σύλλογος σε Βουλγαρία, Ουγγαρία, Τσεχία Σλοβακία, 
Αυστρία, Ρουμανία και όχι μόνο, έχουν μείνει αξέχαστα. 
Επίσης κατά τακτά χρονικά διαστήματα οργανώνουμε την 
αγαπημένη σε όλους μας «Τόμπολα» άλλά και χορούς και Πάρτυ. 
Άλλά επειδή πάνω από όλα είμαστε και Πολιτικός σύλλογος μαζί 
με το σύλλογο Κυπρίων Νομού Ξάνθης λαμβάνουμε μέρους σε 
εθνικές επετείους και μνημόσυνα ηρώων μας. 
Ακόμη λαμβάνουμε μέρος στις εκδηλώσεις του Δήμου Ξάνθης για 
τα Καρναβάλια με δική μας ομάδα στην παρέλαση, άλλα και σαν 
σύλλογος λαμβάνουμε μέρος στις εκδηλώσεις της Τσικνοπέμπτης. 
Ειδική αναφορά πρέπει να κάνουμε για τα μνημόσυνο του 
Γρηγόρη Αυξεντίου στο χωριό «Αυξέντιο» του Νομού Ξάνθης που 



όσο και αν ακούγεται παράξενο το πήρε το όνομά του από τον 
Ήρωά μας Γρηγόρη Αυξεντίου. 
Μάλιστα εκεί θα αναγερθεί και λαογραφικό μουσείου της Κύπρου, 
προσεχώς. 
Θα σας αφήσω τώρα χωρίς κανένα ενδοιασμό και σας λέω ότι 
νιώθω τυχερός που σπουδάζω σε αυτή την όμορφη πόλη, που 
μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω πράγματα όμορφα και να 
σπουδάζω σε ένα από τα καλύτερα Τμήματα Πολιτικού Μηχανικού 
της Ελλάδας. 
 


