ΠΡΤΣΑΝΕΙΑ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ
ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΠΡΩΣΟΕΣΕΙ
(Έρεηε ην δηθαίσκα λα κελ απαληήζεηε. Όηη πείηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ελαληίνλ
ζαο!)
1.

Εθ κέξνπο ηνπ θ. Πξύηαλε θαη ησλ ππόινηπσλ ηνπηθώλ αξρόλησλ ζαο
θαισζνξίδνπκε ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πώο ληώζεηε;
Δένο
εβαζκό
Σξέκνπλ ηα πόδηα κνπ...
Είκαη έλα ηίπνηα
2. Ση πηζηεύεηε όηη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εγγξαθή ζαο ζην ίδξπκα;
 Έλαο PASPίηεο
 Έλαο ΔΑΠίηεο
 Έλα ζηπιό
 Όια ηα παξαπάλσ
3. Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
Πνιπηερλείνπ Κξήηεο;
Ωξαία είλαη, αιιά πώο ζα θύγσ από εδώ;
Θέισ θαη εγώ από απηό πνπ ήπηε ν αξρηηέθηνλαο
Επηπρώο πνπ ππάξρνπλ θαη απηέο νη ηακπέιεο...
Μπιε
4. ε θάζε θαζεγεηή ηνπ Πνιπηερλείνπ αληηζηνηρνύλ θαη κεξηθά ζηξέκκαηα από ηα
θηίξηα πνπ βιέπεηε. Οη θνηηεηέο δελ έρνπλ νύηε έλα ρώξν εθδειώζεσλ. Πώο
ληώζεηε;
Μόλν κεξηθά ζηξέκκαηα;
Ση λα ηνλ θάλνπκε ηνλ δηθό καο ρώξν κε ηέηνην θπιηθείν;
Νηώζσ πνιύ θαιά, επραξηζηώ.
Γηαηί λα θάλνπκε εθδειώζεηο;
5. Ση αθήζαηε ζην ζπκπαζέζηαην θνκκαηόζθπιν(όρη, δελ ήηαλ ην παηδί ηεο
ππνδνρήο) γηα ηελ μελάγεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηδξύκαηνο;
 Σίπνηα, γίλακε θίινη
 Δελ είρα ςηιά πάλσ κνπ
 Σν θηλεηό κνπ
 Θα ηνλ ςεθίζσ ζηηο επόκελεο εθινγέο
6. Πνηα πηζηεύεηε όηη ζα πξέπεη λα είλαη ε πξώηε πξνηεξαηόηεηα ηεο δηνίθεζεο ηνπ
Πνιπηερλείνπ Κξήηεο;
Φξάρηεο γύξσ από ην Πνιπηερλείν θαη αληρλεπηέο κεηάιισλ ζηελ είζνδν;
Η δηνξγάλσζε εθδειώζεσλ γηα ηελ θπβεξλεηηθή θνηηεηηθή παξάηαμε
Η θαηάξγεζε ηνπ αθαδεκατθνύ αζύινπ
Πνηνο είκαη εγώ πνπ ζα θξίλσ ηελ Πξπηαλεία κνπ;
7. Ση γλώκε έρεηε γηα ηε ιέζρε ησλ θνηηεηώλ;
Παξαγγέιλσ έμσ
Παξαγγέιλσ έμσ
Παξαγγέιλσ έμσ
Παξαγγέιλσ έμσ
8. Πνηα ε άπνςή ζαο γηα ηα παξάπνλα θάπνησλ θνηηεηώλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε
ζηε ιέζρε;
 Οη 3 δειεηεξηάζεηο απνηεινύζαλ κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά
 Μηα ειαθξηά ζαικνλέια ήηαλ, πσο θάλνπκε έηζη;
Δελ αζρνινύκαη κε ηα πνιηηηθά, έρσ νιόθιεξε θαξηέξα λα θνηηάμσ
Δπζηπρώο ππάξρνπλ θαη εδώ «γλσζηνί-άγλσζηνη»

9. Γλσξίδεηε όηη ε Πξπηαλεία πξνηίζεηαη λα βάιεη παληνύ θάκεξεο παξαθνινύζεζεο ;
Ση άπνςε έρεηε;
Ση είλαη 6000 Επξώ κπξνζηά ζηελ αζθάιεηά καο;
Καιά πνπ ην έκαζα, ζα ζθαιίδσ ηε κύηε κνπ πξηλ κπσ ζηε βηβιηνζήθε
 Δειαδή ζα καο παξαθνινπζεί όινπο ν Μάθεο;(Ισαθείκ Γξπζπνιάθεο, πξύηαλεο )
Έηζη θη αιιηώο καο παξαθνινπζεί όινπο Ο Μάθεο…
10.Τπάξρνπλ κεξηθνί θνηηεηέο πνπ δηακαξηύξνληαη έμσ από ηα όξγαλα ζπλδηνίθεζεο,
δηεθδηθώληαο ηα θνηηεηηθά αηηήκαηα κε δπλακηθέο θηλεηνπνηήζεηο. Πνηα είλαη ε
άπνςή ζαο;
Αιήηεο
Μαιιηάδεο, ζθνπιαξηθάδεο, δελ παηάλε ζηα καζήκαηα
Απηνί είλαη ε πξαγκαηηθή 17Ν
Ση είλαη ηα όξγαλα ζπλδηνίθεζεο;
11. Γλσξίδεηε όηη ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο έρνπλ γίλεη 5 κήλεο θαηάιεςε ελάληηα ζην
λόκν Αξζέλε θαη ην θνηηεηηθό θίλεκα εδώ πέηπρε κία κεγάιε λίθε θαηαξγώληαο ηα
Πξνγξάκκαηα πνπδώλ Επηινγήο. Ση άπνςε ζρεκαηίδεηε;
Θα δεηήζσ κεηαγξαθή!
 Φνβάκαη λα απαληήζσ *
Απηά αλήθνπλ ζην παξειζόλ, ηώξα ην ΠΑΟΚ κε ην Γησξγάθε αιιάδεη ζειίδα
Ση ζα πεη θνηηεηηθό θίλεκα;
* κελύζεηο ζε θνηηεηέο, κπξάβνη…
12. Πέξζη, ε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ γηα ηα ιεσθνξεία, από 40 ιεπηά πήγε 1 επξώ. Ση
γλώκε ζρεκαηίδεηε;
 Μπξνζηά ζηα 5 επξώ πνπ παίξλεη ην ηαμί δελ είλαη ηίπνηα
 Κακία ηηκή δελ είλαη αξθεηή κπξνζηά ζηε δίςα γηα κάζεζε
 Κξίζε, κε πηάλεη θξίζε
 Ναη, αιιά θαηά ηα άιια ε εθπαίδεπζε είλαη δεκόζηα θαη δσξεάλ
13. ην ζρνιείν έπαηξλεο ηα βηβιία ζνπ 9 κήλεο πξηλ ηηο παλειιήληεο, εδώ ζα ηα
πάξεηο κηα βδνκάδα πξηλ ηελ εμεηαζηηθή. Πώο ζνπ θαίλεηαη απηό;
 Δελ κε ελδηαθέξεη έηζη θη αιιηώο κε θαιύπηνπλ νη ζεκεηώζεηο ηνπ θαζεγεηή
 Έηζη θη αιιηώο ην επγεληθό θνκκαηόζθπιν ζηε βόιηα κνπ είπε όηη ζα κνπ βξεη
θαη ζεκεηώζεηο
 ηγά κσξε, ζα πιεξώζσ γηα λα ηα πάξσ λσξίηεξα
 Ση ηα ρξεηάδνκαη; Αθνύ δελ βάδνπλ ζέκαηα από ην βηβιίν, βάδνπλ όηη ηνπο θαπλίζεη
14. Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζαο θαιύπηεη πεξηζζόηεξν ζε ζρέζε κε ηε
δνινθνλία ηνπ δεθαπεληάρξνλνπ Αιέμε ηνλ πεξαζκέλν Δεθέκβξε;
 «Σν αλ έπξεπε λα πεζάλεη ζα ην θξίλεη ε δηθαηνζύλε» (Αιέμεο Κνύγηαο)
 «Ήηαλ απιά έλα κεκνλσκέλν πεξηζηαηηθό. Έρνπκε εθθξάζεη ηελ νδύλε καο.»
(Νεα
Δεκνθξαηία)
 «Πήγαηλε γπξεύνληαο αθνύ ήηαλ ζηα Εμάξρεηα..» (ΛΑΟ)
 «Δελ ην’ θαλα εγώ! Ψεθήζηε κε!» (ΠΑΟΚ)
15. Σξνκνλόκνο, θξαηηθή θαη εξγνδνηηθή ηξνκνθξαηία, θαηαζηνιή, καδηθέο απειάζεηο
κεηαλαζηώλ, θαηάξγεζε αζύινπ, Νόκνο Πιαίζην, Αμηνιόγεζε, Πξόηππνο
εζσηεξηθόο
θαλνληζκόο,
ΚΕ,
Νόκνο
ΑΕΙ-ΣΕΙ,
θαζεγεηηθή
απζαηξεζία,
εληαηηθνπνηεκέλνη ξπζκνί ζπνπδώλ….. Πώο απαληάκε;

Η ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ!

