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ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Εντυπωσιασμένοι από το Πολυτεχνείο

»

Οι νέοι φοιτητές ενημερώθηκαν στα περίπτερα των πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και άλλων ομάδων
του Ιδρύματος για πράγματα που μπορούν να κάνουν τον ελεύθερο χρόνο τους.

Πρώτες εικόνες... θετικές για τους 750
νέους φοιτητές του
Πολυτεχνείου Κρήτης που χθες έγιναν
δεκτοί και επίσημα
στην καθιερωμένη
εκδήλωση του ιδρύματος. Οι κτηριακές
υποδομές, τα μαθήματα και το πρόγραμμα σπουδών βρίσκουν ικανοποιημένους τους φοιτητές
που πάντως έχουν
να πουν και τα παράπονα τους αναφορικά με τις δυσκολίες
εύρεσης κατοικίας
αλλά και τις τιμές.

Τ

α “Χ.Ν.” συνομίλησαν με αρκετούς νέους πρωτοετείς φοιτητές του ιδρύματος που
μοιράστηκαν μαζί μας τις
εντυπώσεις τους.
«Δεν έχω προλάβει ακόμα
να πάω σε εργαστήριο,
όμως από όσα έχω δει μέχρι στιγμής μπορώ να πω
ότι έχω εντυπωσιαστεί από
τις εγκαταστάσεις» δηλώνει
ο Χρήστος πρωτοετής
φοιτητής στο ΗΜΜΥ.
Αναφορικά με τα μαθήματα
εκτιμά πως είναι θέμα του
κάθε φοιτητή να προσπαθήσει και να βελτιώσει τις
αδυναμίες του ενώ για τα
Χανιά σχολιάζει πως «έχοντας έλθει από την Αθήνα
μπορώ να πω ότι μου αρέσουν ως πόλη. Η ζωή τώρα
για ένα φοιτητή είναι καλή
αλλά λίγο ακριβή κυρίως
στα ενοίκια».
Στο ίδιο μήκος κύματος
και ο Ζαχαρίας από το
Ηράκλειο. «Υπάρχουν καλές υποδομές στο ίδρυμα,

αυτή είναι η πρώτη εικόνα.
Οι καθηγητές είναι πρόθυμοι να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα σου
και να σε βοηθήσουν. Για
την ώρα τα μαθήματα δεν
μου φαίνονται ιδιαίτερα
δύσκολα αν και όλοι λένε
ότι μετά τα πρώτα τρία
χρόνια τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα.»
Ο Σήφης πρωτοετής
από τα Χανιά λέει ότι καταλαβαίνει τα παράπονα
των συμφοιτητών του για
τη ζωή στην πόλη κυρίως
σε ό,τι αφορά τις τιμές ενώ
για το Ιδρυμα όπου θα
σπουδάσει για τα επόμενα
τουλάχιστον πέντε χρόνια
τονίζει πως «οι εγκαταστάσεις είναι πολύ καλές, καινούργιες οι περισσότερες
και καθαρές. Λένε ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις σε
καθηγητές αλλά εμείς δεν
το έχουμε αντιληφθεί ακόμα.»
Ένας άλλος φοιτητής ο
Χρύσανθος από την

Τελετή υποδοχής χθες

Καλή είναι η πρώτη εικόνα από το Πολυτεχνείο και τις σπουδές για τους νέους
φοιτητές που πάντως εκφράζουν και τα παράπονα τους για το κόστος
των ενοικίων στα Χανιά.

Αθήνα είπε στα “Χ.Ν.” πως
«οι κτηριακές υποδομές είναι πολύ καλές και πολύ
σύγχρονες. Τα μαθήματα
είναι σε υψηλό επίπεδο το
ίδιο και οι καθηγητές. Όσο
για την πόλη των Χανίων
είναι ωραία αλλά τα ενοίκια
είναι πολύ ακριβά».
Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
Οι φοιτητές ενημερώθηκαν για το κάθε τμήμα του
ιδρύματος από τους κοσμήτορες των σχολών ενώ
ο πρύτανης κ. Ε. Διαμαντόπουλος τους κάλεσε να
είναι προσηλωμένοι στους

σπουδές τους.«Από την
εμπειρία μου ως καθηγητής 28 ετών όχι ως πρύτανης 10 μηνών θα έλεγα
στα παιδιά ότι επειδή φεύγουν από το σπίτι τους και
αισθάνονται μια ελευθερία,
να μην αφήσουν τις σπουδές τους αλλά να τις παρακολουθήσουν συστηματικά. Θα έχουν αρκετό χρόνο για να ασχοληθούν με
ένα σωρό άλλες πολύ χρήσιμες δραστηριότητες που
προσφέρει το Πολυτεχνείο
αλλά και η τοπική κοινωνία
και ταυτόχρονα να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες

όπως τα προγράμματα
ανταλλαγών για να πάνε
και σε άλλα πανεπιστήμια
του εξωτερικού. Όλα μπορούν να τα πετύχουν χωρίς
να είναι σε βάρος των
σπουδών και των οικογενειών τους» είπε ο κ. Διαμαντόπουλος. Εκτός του
χώρου της εκδήλωσης λειτουργούσαν περίπτερα από
τις πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αθλητικές ομάδες
του ιδρύματος, το ράδιο
“Ενταση” του Πολυτεχνείου
Γ.ΚΩΝ.

Θέμα οι φοιτητικές εστίες
Το ζήτημα της ολοκλήρωση της Β΄φάσης των φοιτητικών εστιών παραμένει στο Πολυτεχνείο το οποίο
μέχρι στιγμής μπορεί να φιλοξενήσει μόλις 78
άτομα. «Ολοκληρώνεται η Β΄ φάση και θα παραλάβουμε πολύ σύντομα τρία από τα τέσσερα κτήρια
δηλαδή 45 νέα δωμάτια. Μόλις τα παραλάβουμε
θα μας φέρουν και τα έπιπλα. Επίσης έχει ανατεθεί
η εργολαβία για το τέταρτο κτήριο (της Β΄φάσης).
Έχουν “σηκωθεί” τα μπετά για τα 4 από τα 8 κτήρια
της Γ΄Φάσης. Όταν ολοκληρωθούν και αυτά θα μπορούν
να στεγάζονται 300 φοιτητές» είπε ο πρύτανης κ. Ε.
Διαμαντόπουλος (φωτ.) .

