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Καλώςήρθες πρωτοετή φοιτητή στα πιο όμορφα και ξέγνοιαστα χρόνια της ζωής σου… που δεν
είναι άλλα φυσικά από τα φοιτητικά χρόνια! Σε περιμένουν νέες γνωριμίες, νέες συνήθειες και
μεγάλες συγκινήσεις! Είναι αυτά τα χρόνια που δε πρόκειται να ξεχάσεις και πάντα θα νοσταλγείς,
οπότε φρόντισε να τα ζήσεις όμορφα και έντονα!
Παρακάτωθα βρεις μερικά must-have items που θα σου φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα και θα δώσουν
άλλη διάσταση στην φοιτητική σου καθημερινότητα:
1. Παρασκευαστής ποπ κορν: Όπως θα καταλάβεις πολύ γρήγορα μεγάλο κομμάτι της
καθημερινότητας σου θα είναι οι βραδινές (και όχι μόνο) συναντήσεις σε σπίτια με άλλους
συμφοιτητές για ταινίες, παιχνίδια και φυσικά μην ξεχνάμε και… εργασίες! Το απόλυτο gadget για
τέτοιου είδους συγκεντρώσεις που θα ξετρελάνει τους φίλους σου, (που εμείς οι παλιοί δεν είχαμε),
είναι ο στυλάτος παρασκευαστής ποπ κορν, για να απογειώσει τις βραδιές σου.
2. Κονσόλα για ατέλειωτες ώρες gaming: Δεν είναι λίγες οι φορές που θα κανονίσεις με φίλους
και συμφοιτητές σου να παίξετε PlayStation ή Xbox και να το "ξημερώσετε". Για αυτό ακριβώς, η
ύπαρξη μιας κονσόλας μαζί με τα πιο γνωστά παρεΐστικα παιχνίδια, όπως το FIFA, PRO, NBA και
άλλα πολλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το φοιτητικό σου σπίτι. Για να βρεις όλα όσα
ψάχνεις, μπες στο public.gr ή σε κάποιο από τα καταστήματα Public και βρες ότι σχετίζεται με το
gaming για να είσαι προετοιμασμένος για τα πιο απίστευτα game nights.
3. Laptop: Συνηθισμένο μεν άκρως απαραίτητο δε! Το laptop είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο που
θα σε βοηθήσει για τις εργασίες σου, το διάβασμά σου και φυσικά την επικοινωνία σου με
συμφοιτητές και φίλους. Εκεί βέβαια θα μπορείς να δεις και τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές.
4. Powerbank: Θα είσαι πολλές ώρες καθημερινά στους δρόμους, είτε για την σχολή σου, είτε για
καφέδες με φίλους, είτε ξενύχτια και επειδή η μπαταρία του κινητού δεν κρατάει για πάντα, το να
έχεις μαζί σου ένα powerbank μπορεί να φανεί σωτήριο μιας και τα κινητά μας έχουν γίνει πλέον
το πιο απαραίτητο εργαλείο.
5. Φορητά ασύρματα ηχεία: Μπορούν να μετατρέψουν, ανάλογα με τη διάθεσή σου, μία απλή
επίσκεψη των φίλων σου σε κανονικό party! Αυτά τα ασύρματα φορητά ηχεία θα σου επιτρέπουν
να ακούς με τους φίλους σου την αγαπημένη σου μουσική στα vibes που

6. Ακουστικά κεφαλής: Το πιο πιθανό είναι να μην έχεις ακόμα το δικό σου αμάξι και να
πηγαινοέρχεσαι στη σχολή με τα αγαπημένα σε όλους ΜΜΜ. Βέβαια αυτές οι διαδρομές να ξέρεις
μπορεί να καταλήξουν να είναι οι αγαπημένες σου αν αντί για τα κορναρίσματα και τη βουή, έχεις
τα ακουστικά σου και "ταξιδεύεις" στο δικό σου ρυθμό με την μουσική που αγαπάς.
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