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Δηζαγσγή: Ζ ηαπηόηεηα, ν ζηόρνο, ε κεζνδνινγία θαη ε νξνινγία
ηεο έξεπλαο
Ζ δηαδηθηπαθή απηή έξεπλα «θηινμελήζεθε» ζηελ ηζηνζειίδαο ηεο ρνιήο
Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ (ΚΔ) (www.soc.uoc.gr) ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ Μάξηην
κέρξη Oθηψβξην 2017, θαη απεπζχλζεθε ζηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη
θνηηήηξηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πνπ κέλνπλ ζηηο δχν πφιεηο ηνπ Ζξαθιείνπ
θαη Ρεζχκλνπ. O ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ησλ θνηηεηψλ
θαη θνηηεηξηψλ γηα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο (ΠΚ) θαη λα επηζεκάλεη ηα
θπξηφηεξα πξνβιήκαηα δηαβίσζεο θαη ηηο δηαθνξέο ζηηο δχν απηέο πφιεηο. ηελ
έξεπλα απάληεζαλ αλψλπκα θαη νινθιεξσκέλα 1011 θνηηεηέο, 335 άλδξεο (33,1%)
θαη 676 γπλαίθεο (67,6%). Απφ απηνχο 722 (71,4%) είραλ πφιε δηακνλήο ηνπο ην
Ρέζπκλν θαη 289 (28,6%) ην Ζξάθιεην. Ο αξηζκφο ησλ θνηηεηξηψλ πνπ απάληεζαλ
ήηαλ 454 ζην Ρέζπκλν θαη 222 ζην Ζξάθιεην.
Ζ κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο έγηλε
θπξίσο κε αλάξηεζε
ςεθηαθνχ
εξσηεκαηνινγίνπ, θαη ηαπηφρξνλα κε ηπραία δηαλνκή ηνπ ζε ιίζηεο ειεθηξνληθήο
αιιεινγξαθίαο θαη νκάδεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ, κε δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο θαη
κνλαδηθφηεηαο φζσλ απάληεζαλ. Σν δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο νξίζηεθε ζην 95% θαη
ην επίπεδν ζθάικαηνο ζην ±3%. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη γηα ηελ δηαηήξεζε
αλαινγίαο θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ ζπνπδάδνπλ ζηηο δχν πφιεηο, ην δείγκα ζηαζκίζηεθε
κε ζρεηηθφ δείθηε έηζη ψζηε ηπρψλ ππέξ ή ππφ εθπξνζψπεζε λα εμνκαιπλζεί ζηα
πξαγκαηηθά επίπεδα. ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο θνηηνχλ πεξίπνπ 18,500 ζπλνιηθά
θνηηεηέο, εθ ησλ νπνίσλ 14.400 πξνπηπρηαθνί. ην Ρέζπκλν θνηηνχλ ζπλνιηθά
11,304, εθ ησλ νπνίσλ ην 78,34% γπλαίθεο θαη 21,66% άλδξεο, θαη ζην Ζξάθιεην
θνηηνχλ 7,203, κε 55% άλδξεο θαη 44,55% γπλαίθεο.
Σα κεγαιχηεξα πνζνζηά ησλ ηκεκάησλ πνπ θνηηνχζαλ φζνη καο απάληεζαλ ήηαλ
ζην Ρέζπκλν ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (13,3%), Κνηλσληνινγίαο (10,6%), θαη
ην ΠΣΠΔ (10%), θαη ζην Ζξάθιεην ην Σκήκα Μαζεκαηηθψλ θαη εθαξκνζκέλσλ
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Ο Μελάο ακαηάο είλαη ν επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηεο έξεπλαο, θαη ν Πεξηθιήο Γξάθνο
πξαγκαηνπνίεζε ηελ πινπνίεζε ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη
γξαθηθή απεηθφληζε. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Μνλάδαο Έξεπλαο
Αγνξάο θαη Κνηλήο Γλψκεο, ΠΚ. Δπηθνπξηθνί πλεξγάηεο ζηελ ζπιινγή θαη πεξηγξαθηθή
αλάιπζε δεδνκέλσλ, ήηαλ ε Πάνια Νηανπηδηά θαη ε Αηθαηεξίλε ηαπξαθάθε,
θνηηήηξηεο/Πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ.
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καζεκαηηθψλ (13,6%). Δπίζεο καο απάληεζαλ 56 ζπνπδαζηέο, ζρεδφλ ηζφπνζνη, απφ
ηα ΣΔΗ Ζξαθιείνπ θαη Ρεζχκλνπ, (5,6% ηνπ δείγκαηφο καο), πνζνζηφ πνπ
απνθαζίζακε λα δερηνχκε, αθνχ θαη απηνί αληηκεησπίδνπλ ηα ίδηα πξνβιήκαηα
δηαβίσζεο ζηηο δχν πφιεηο κε ηνπο θνηηεηέο ηνπ ΠΚ. Δπίζεο, δερηήθακε ηηο
απαληήζεηο ηνπο σο αλαπιήξσζε ηνπ κεγάινπ πνζνζηνχ θνηηεηψλ καο, νη νπνίνη γηα
νηθνλνκηθνχο θπξίσο ιφγνπο δελ κπνξνχλ λα δηακέλνπλ ζηηο πφιεηο ησλ ζπνπδψλ
ηνπο θαη απιά ηηο επηζθέπηνληαη κφλν γηα εμεηάζεηο, θαη σο απφληεο δελ
εθπξνζσπνχληαη ζηελ έξεπλα απηή. Όπσο έρνπκε δηαπηζηψζεη θαη απφ πξνεγνχκελε
έξεπλά καο (ακαηάο & Γξάθνο, 2012) κε βάζε ηελ απνπζία ζηα καζήκαηα θαη ζηα
ζεκηλάξηα, απηνί νη «επηζθέπηεο θνηηεηέο» πνπ έξρνληαη κφλν ζηηο εμεηάζεηο
πηζηεχνπκε φηη εμαθνινπζεί λα είλαη έλα κεγάιν πνζνζηφ θνηηεηψλ, γχξσ ζην 30%
ησλ εγγεγξακκέλσλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κε θαθή νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε θαη νηθνλνκηθή αδπλακία λα κέλνπλ ζηνλ ηφπν ζπνπδψλ ηνπο, θπξίσο
ζην Ρέζπκλν φπνπ ηα πεξηζζφηεξα καζήκαηα δελ απαηηνχλ ππνρξεσηηθή παξνπζία.
Η απνπζία απηώλ ησλ θνηηεηώλ θπξίσο από ην Ρέζπκλν θαη ε απνπζία ηνπο ζηελ
έξεπλά καο εμηζνξξόπεζε ηα νηθνλνκηθά ζηξώκαηα ησλ θνηηεηώλ πνπ καο απάληεζαλ
από ηηο δύν πόιεηο, αθνύ εηθάδνπκε όηη ζην Ηξάθιεην ιόγσ ηεο απαίηεζεο πην αθξηβώλ
θξνληηζηεξίσλ γηα ηελ εηζαγσγή ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο θαη ζηελ Ιαηξηθή, νη
πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο πξνέξρνληαη από ζρεηηθά πην εύπνξεο νηθνγέλεηεο, ζπγθξηηηθά
κε ην νηθνλνκηθό επίπεδν ησλ θνηηεηώλ ηνπ Ρεζύκλνπ.
Οη όξνη «βηνηηθό επίπεδν», «πνηόηεηα δσήο» θαη «πνηόηεηα θνηηεηηθήο δσήο»
Σν «βηνηηθφ επίπεδν» θαη ε «πνηφηεηα δσήο» ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη σο ηαπηφζεκνη
φξνη, κε πνηθηιία απφςεσλ θαη εξκελεηψλ, θαζψο θαη θξηηεξίσλ αμηνιφγεζήο ηνπο.
Γηα ιφγνπο ζπληνκίαο, δελ ζα αλαιχζνπκε εδψ ηηο δηάθνξεο εξκελείεο ησλ φξσλ
απηψλ, πνπ είλαη πξάγκαηη πνιπδηάζηαηνη.
Γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλάο καο κε ηνλ φξν «βηνηηθό επίπεδν» ελλννχκε ηηο
πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ θνηηεηψλ κε αληηθεηκεληθά πνζνηηθά θξηηήξηα,
αμηνινγψληαο θαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηηο ην θφζηνο δσήο, ηε δηαηξνθή,
κεηαθίλεζε, ηηο ππνδνκέο, θαζψο θαη ηηο ζπλήζεηέο ηνπο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
βαζηθψλ ηνπο αλαγθψλ γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Σα ζέκαηα
απηά ησλ πξνζσπηθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ρξεκαηνδνηεί ηηο ζπνπδέο, θαη άξα ην
ηαμηθφ ζηνηρείν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. πλεπψο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηνπο
θνηηεηέο ζε «εχπνξνπο», «άπνξνπο» θαη «κεζαίνπο» νηθνλνκηθά, θαηεγνξίεο πνπ
ζηελ έξεπλά καο θαίλνληαη εμηζνξξνπεκέλεο θαη ζηηο δχν πφιεηο, ιφγσ απνπζίαο
πνιιψλ απφξσλ θπξίσο απφ ην Ρέζπκλν.
Ο φξνο «πνηόηεηα δσήο» ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζε εξκελεπηηθά πνηνηηθά θξηηήξηα
πνπ αθνξνχλ ηελ ππνθεηκεληθή ςπρνζσκαηηθή πγεία θαη ηελ πξνζσπηθή
νινθιήξσζε ησλ αηφκσλ, ζην πιαίζην ησλ αμηψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δνπλ. Ζ πνηφηεηα δσήο δελ ηαπηίδεηαη κε ην πιηθφ βηνηηθφ
επίπεδν θαη δελ είλαη άκεζε ηαμηθή αληαλάθιαζε, αιιά ζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ
επεκεξίαο πνπ γίλεηαη αηζζεηφο απφ έλα άηνκν ή νκάδα αηφκσλ, αιιά θαη ην
«habitus» ζχκθσλα κε ηνλ Bourdieu, δειαδή ηηο θνηλσληθνπνηεκέλεο λφξκεο, έμεηο,
θαη πξνδηαζέζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ θαη θαζνδεγνχλ ηνπο θνηλσληθνχο δξψληεο
(Wacquant, 2005 Νηνχλεο, 2014). πλεπψο, ε πνηφηεηα δσήο αθνξά πεξηζζφηεξν
άπιεο θαη «κεηα-πιηζηηθέο αλάγθεο» ησλ αλζξψπσλ, φπσο ν ειεχζεξνο ρξφλνο, ε
αζθάιεηα, ην πνιηηηζηηθφ επίπεδν, ε θνηλσληθή δσή, ε δηαλνεηηθή πγεία,
πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, θιπ. Γηα ηε κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο δσήο
ρξεζηκνπνηνχληαη είηε: α. ππνθεηκεληθνί ηξφπνη κέηξεζεο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη
ζηελ εθηίκεζε ηεο αίζζεζεο επηπρίαο ή ηθαλνπνίεζεο πνπ εθθξάδνπλ ηα άηνκα κε
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βάζε δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη κε πξσηνγελείο έξεπλεο ή δεκνζθνπήζεηο, είηε β.
αληηθεηκεληθνί ηξφπνη κέηξεζεο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία
δεπηεξνγελψλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο είλαη ην θαηά θεθαιή εηζφδεκα, ην
επίπεδν αλεξγίαο, θιπ. (Μαηαιιησηάθεο, θ.άι. 2013).
Ζ «Δπξσπατθή Έξεπλα γηα ηελ Πνηφηεηα Εσήο» ηεο ΔUROSTAT (2015) πνπ
δηεξεχλεζε ζπγθξηηηθά ηελ «πνηφηεηαο δσήο» ζηηο 27 ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, ζπλδχαζε ηηο απφςεηο ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο
θαηάζηαζε θαη ηελ έθθξαζε αηζηνδνμίαο ή κε ιφγσ ηεο θξίζεο. Καη ζηα δχν απηά
ζέκαηα ην ρακειφηεξν επίπεδν εθθξάζηεθε απφ ηνπο Έιιελεο ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ
ιηηφηεηαο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη
Αλάπηπμε (Ο.Ο..Α.) (OECD, 2013) ε ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ηεο επεκεξίαο, («επ
δελ), βαζίδεηαη ζε κηα πνηθηιία εκπεηξηψλ, επηινγψλ, πξνηεξαηνηήησλ θαη αμηψλ ηνπ
αηφκνπ, θαη πεξηιακβάλεη ηα ζεηηθά ή αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηε δσή ηνπ.
Όκσο ζηελ έξεπλά καο απηή καο ελδηαθέξεη λα εζηηάζνπκε ζε κηα πην
ζπγθεθξηκέλε έλλνηα, δειαδή ζηελ «Πνηόηεηα ηεο Φνηηεηηθήο Εσήο» (ΠΦΕ),
ζπλδπάδνληαο ηνπο παξαπάλσ δχν φξνπο «βηνηηθφ επίπεδν» θαη «πνηφηεηα δσήο». Ζ
ΠΦΕ ή Quality of Student Life, (QSL) αμηνινγείηαη ηαρηηθά ζε παλεπηζηήκηα θαη
θνιέγηα ησλ δπηηθψλ ρσξψλ (Benjamin, 1994 Kerry, Α. et al. 2003). Με βάζε ηηο
εηήζηεο έξεπλεο απην-αμηνιφγεζεο ηεο ΠΦΕ, ηα παλεπηζηήκηα αληαγσλίδνληαη
κεηαμχ ηνπο θαη θξνληίδνπλ λα βειηηψλνληαη ζπλερψο γηα λα θαηαγξάθνπλ
κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπο, θαη λα αηηηνινγνχλ έηζη θαη ηα
αθξηβά δίδαθηξα.
Ζ έξεπλά καο απηή δελ δηεξεχλεζε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ
πνηφηεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζην ΠΚ, ε νπνία έρεη θαηαγξάςεη πςειά πνζνζηά ζε
πξνεγνχκελεο έξεπλέο καο (ακαηάο & Γξάθνο 2010, 2012). Πεξηνξηζηήθακε ζηε
δηεξεχλεζε ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη φρη ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, θαη γηα
ιφγνπο ζπληνκίαο δελ ζπκπεξηιάβακε εδψ ηα πνηθίια ζρφιηα φζσλ καο
απάληεζαλ. Ζ
πιήξεο έξεπλα έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΚΔ
(www.soc.uoc.gr).

3

Παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ
1.Είδοσ Διαμονισ

2. Οικονομικι Οικογενειακι Κατάςταςθ

25

5%
17%
7%
71%

56,6
18,3

Εςτίεσ Πανεπιςτθμίου
Με ςυγκάτοικο
Με τουσ γονείσ
Μόνοσ-θ

Ικανοποιθτικι

Κακι

Μζτρια

1. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία φζσλ απάληεζαλ: κέλνπλ κφλνη ηνπο (71%), πεξηζζφηεξν
απηνί πνπ δήισζαλ φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο είλαη
ηθαλνπνηεηηθή. Σν 17% κέλεη καδί κε ζπγθάηνηθν, πεξίπνπ ζε ίδην πνζνζηφ θαη ζηηο
δχν πφιεηο, 7% κέλεη καδί κε ηνπο γνλείο, πεξηζζφηεξν άλδξεο ζην Ζξάθιεην. ηηο
Φνηηεηηθέο Καηνηθίεο (εζηίεο) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κέλεη κφλν ην 5% απφ φζνπο καο
απάληεζαλ, πεξηζζφηεξν θνηηεηέο απφ νηθνλνκηθά αδχλακεο νηθνγέλεηεο.
2. Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο απηψλ πνπ απάληεζαλ δελ ήηαλ θαιή
ζπλνιηθά γηα ην 75% (ζε ζηξνγγπινπνηεκέλα πνζνζηά), (θαθή 18% θαη κέηξηα
57%, ελψ ηθαλνπνηεηηθή ήηαλ κφλν γηα ην 25%. Γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο
ππνζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο ζην εηζφδεκα θαη ζηελ αηνκηθή πνηφηεηα δσήο ησλ
πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηφ 83%, βι Υηνχξεο, 2017, 164- 165.
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Εργάηεςτε κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων;
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πλνιηθά απφ φζνπο καο απάληεζαλ: εξγάδεηαη ζηηο πφιεηο θνίηεζεο ην 32% , ( θαη
απφ απηνχο α. ηαρηηθά ην 9,2%, πεξηζζφηεξν ζην Ρέζπκλν θαη πεξηζζφηεξν άλδξεο,
ελψ πεξηζζφηεξεο
γπλαίθεο εξγάδνληαη ηαρηηθά
ζην Ζξάθιεην), θαη
β.
πεξηζηαζηαθά εξγάδεηαη ην 22,7%, πεξηζζφηεξν άλδξεο ζην Ζξάθιεην).
χκθσλα κε ην παξαθάησ γξάθεκα, απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θνηηεηέο πνπ καο
απάληεζαλ κφλν ην 16,4% είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην κηζζφ ηνπο, πεξηζζφηεξν
θνηηήηξηεο ζην Ρέζπκλν, ελψ ην 40,6% ζπλνιηθά εθθξάδνπλ θαζφινπ έσο ιίγε
ηθαλνπνίεζε, κε έθθξαζε κεγαιχηεξεο δπζαξέζθεηαο ζην Ζξάθιεην. Οπδέηεξε
γλψκε είρε ην 43%.
Είςτε ικανοποιθμζνοσ-θ από τθν αμοιβι ςασ;

Kακόλου

Λίγο

Ουδζτεροι

Πολφ

Πάρα πολφ
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Πόςο ικανοποιθμζνοσ-θ είςαι από το οικονομικό κόςτοσ ηωισ ςτθν πόλθ φοίτθςθσ

Kακόλου

Λίγο

Ουδζτεροι

Πολφ

Πάρα πολφ

Γηα ην νηθνλνκηθφ θφζηνο δσήο θαη ζηηο δχν πφιεηο θνίηεζεο δήισζε φηη δελ είλαη
ηθαλνπνηεκέλνη ζπλνιηθά
απφ θαζφινπ έσο ιίγν ην 36,7%.
Ληγφηεξν
ηθαλνπνηεκέλνη δήισζαλ γηα ην Ζξάθιεην, ελψ ηθαλνπνηεκέλνη ζπλνιηθά δειψλνπλ
ην 19,4 %, πεξηζζφηεξν γηα ην Ρέζπκλν, γηα ην θφζηνο δσήο ηνπ νπνίνπ δειψλεηαη
θαη κεγαιχηεξε νπδεηεξφηεηα.

Θεωρείτε ότι το κόςτοσ του ενοικίου ςασ είναι:

Πολφ ακριβό

Ακριβό

Ουδζτερο

φκθνό

Πολφ φκθνό
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Σν θφζηνο ελνηθίνπ θαη γηα ηηο δχν πφιεηο ζεσξείηαη φηη είλαη γεληθά αθξηβφ έσο
πνιχ αθξηβφ απφ ην 50,4%, ελψ θζελφ γηα ην 18%. Οπδέηεξε γλψκε είρε ην 31,6%.
Aθξηβφηεξν ζεσξείηαη ην ελνίθην ζην Ρέζπκλν.
Κόςτοσ Διατροφισ

Πολφ ακριβό

Ακριβό

Ουδζτερο

Φκθνό

Πολφ φκθνό

Σν θφζηνο δηαηξνθήο ζεσξείηαη φηη είλαη ζπλνιηθά θαη ζηηο δχν πφιεηο αθξηβφ έσο
πνιχ αθξηβφ γηα ην 33%, αθξηβφηεξν ζην Ζξάθιεην, θαη θζελφηεξν ζην Ρέζπκλν,
πεξηζζφηεξν γηα ηηο θνηηήηξηεο, ελψ θζελφ έσο πνιχ θζελφ δήισζε φηη είλαη ην
19%. Οπδέηεξε γλψκε δήισζε ην 48,2%.

Γηαηξνθή: Σξώηε θαζεκεξηλά πεξηζζόηεξν:

Ρζκυμνο 12,50%
Ζξω

26,20%

61,30%

Εςτιατόρια πανεπιςτθμίου (Λζςχθ)

Ηράκλειο 8,70%

0%

38,10%

20%

πίτι

53,30%

40%

60%

80%

100%

Σόπνο Γηαηξνθήο: χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο νη πεξηζζφηεξνη, θαη κάιηζηα νη
θνηηήηξηεο, ηξψλε ζπρλφηεξα ζην ζπίηη ηνπο (59%). Έμσ ηξψεη ην 11,4% θαη ζηα
εζηηαηφξηα (Λέζρεο) ηνπ ΠΚ ην 29,6%.
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Σιμζσ Κυλικείου

Πανάκριβεσ

Ακριβζσ

Ουδζτερεσ

Φκθνζσ

Πολφ φκθνζσ

πλνιηθά ζεσξνχλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία απφ αθξηβέο έσο πνιχ αθξηβέο ην 32,8%,
αθξηβφηεξεο ζην Ζξάθιεην, ελψ θζελέο θαη πνιχ θζελέο ην 29,7% , θζελφηεξεο ζην
Ρέζπκλν, θαη νπδέηεξεο (κάιινλ κέηξηεο) ην 37,5% πεξηζζφηεξν ζην Ρέζπκλν.
Είςτε γενικά ικανοποιθμζνοσ-θ από τθν ποιότθτα ςτα κυλικεία του Παν/μίου;

Kακόλου

Λίγο

Ουδζτεροι

Πολφ

Πάρα πολφ

πλνιηθά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πνηόηεηα ζηα θπιηθεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
δήισζε φηη είλαη ην 39,5%, (πνιχ 32,5% θαη πάξα πνιχ 7%), πεξηζζφηεξνη
ηθαλνπνηεκέλνη ζην Ρέζπκλν, ελψ ην 26,5% δελ είλαη: θαζφινπ (8,4%) έσο ιίγν
ηθαλνπνηεκέλνη (18%), πεξηζζφηεξν ζην Ζξάθιεην. Οπδέηεξνη γλψκε δήισζε ην
34%.
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Σιμζσ ςτα εςτιατόρια του Παν/μίου; (Λζςχθ)

Πανάκριβεσ

Ακριβζσ

Ουδζτερεσ

Φκθνζσ

Πολφ φκθνζσ

Σηο ηηκέο ζηηο Παλεπηζηεκηαθέο Λέζρεο ζεσξεί ζπλνιηθά αθξηβέο ην 52,6%, θαη εμ
απηψλ πνιχ αθξηβέο ην 22,4%, αθξηβφηεξεο ζεσξνχληαη ζην Ρέζπκλν πεξηζζφηεξν
γηα ηηο θνηηήηξηεο, ελψ θζελέο ζπλνιηθά ην 16,2%, θζελφηεξεο ζην Ζξάθιεην, θαη
κάιινλ κέηξηεο ην 31%, πεξηζζφηεξν ζην Ζξάθιεην.
Είςτε γενικά ικανοποιθμζνοσ-θ από τθν ποιότθτα ςτα εςτιατόρια του Παν/μίου; (Λζςχθ);

Kακόλου

Λίγο

Ουδζτεροι

Πολφ

Πάρα πολφ

Γηα ηελ πνηφηεηα ζηα εζηηαηφξηα (Λέζρεο) ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηθαλνπνηεκέλνη
δήισζαλ ην 21,7%, πεξηζζφηεξν ζην Ζξάθιεην, δπζαξεζηεκέλνη ην 45,5% ( απ’
απηνχο 16% πνιχ δπζαξεζηεκέλνη) πεξηζζφηεξν θνηηήηξηεο ζην Ρέζπκλν, θαη
νπδέηεξνη ην 32,8%. Μεγαιχηεξε δπζαξέζθεηα εθθξάδνπλ νη άπνξνη θαη νη κεζαίνη
νηθνλνκηθά θνηηεηέο πνπ ηξψλε πην ζπρλά ζηε Λέζρε ηνπ Ρεζχκλνπ.
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Μετακίνθςθ: Με τι μεταφορικό μζςο μετακινείςτε πιο ςυχνά

Σν κεηαθνξηθφ κέζν κε ην νπνίν κεηαθηλνχληαη πην ζπρλά ζπλνιηθά φζνη καο
απάληεζαλ είλαη ην αζηηθφ ΚΣΔΛ (61,7%), πεξηζζφηεξν ζην Ζξάθιεην. Με ηα πφδηα
κεηαθηλείηαη ην 26,5%, πεξηζζφηεξν ζην Ρέζπκλν. Με απηνθίλεην κεηαθηλείηαη ην
7,1% , δηπιάζηνη θαη πεξηζζφηεξν νη άλδξεο ζην Ζξάθιεην, κε κεραλάθη 3,2%,
πεξηζζφηεξν ζην Ζξάθιεην, θαη κε πνδήιαην 1,5%, πεξηζζφηεξν ζην Ρέζπκλν.
Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε από ηηο ππεξεζίεο πνπ ζαο πξνζθέξνπλ ηα ΚΣΔΛ;

Πολφ δυςαρεςτθμζνοι Δυςαρ/μζνοι Ουδζτεροι

Ικανοποιθμζνοι Πολφ Ικαν/νοι

πλνιηθά δπζαξεζηεκέλνη απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ ΚΣΔΛ δήισζε ην 49,5%, ( απφ
απηνχο δπζαξεζηεκέλνη 29,5% έσο πνιχ δπζαξεζηεκέλνη 20%), πεξηζζφηεξν ζην
Ζξάθιεην. Ηθαλνπνηεκέλνη δήισζαλ ην 20,5% θαη νπδέηεξνη ην 30%. Σν 70,7%
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ζεσξεί αθξηβφ ην θφζηνο κεηαθνξάο ησλ ιεσθνξείσλ ησλ ΚΣΔΛ (απ’ απηνχο πνιχ
αθξηβφ ην ζεσξεί ην 40,9%) κέηξην 19,4% θαη θζελφ κφλν ην 10%.
Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο-ε είζηε από ηελ αζθάιεηα (ηήξεζε δεκόζηαο ηάμεο) ζηελ
πόιε θνίηεζήο ζαο ;

Απφ ηελ αζθάιεηα (ηήξεζε δεκφζηαο ηάμεο, εγθιεκαηηθφηεηα) ζηελ πφιε θνίηεζήο
ηνπο ηθαλνπνηεκέλνη δειψλoπλ ζπλνιηθά ην 46%, πνιχ πεξηζζφηεξν ζην Ρέζπκλν,
θαη δπζαξεζηεκέλνη ην 17%, νπδέηεξνη θαη κάιινλ δπζαξεζηεκέλνη ην 36,7%, πνιχ
πεξηζζφηεξν ζην Ζξάθιεην.
Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο-ε από ηελ παξνρή Ηαηξηθήο Πεξίζαιςεο ζηελ πόιε;

πλνιηθά δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ παξνρή ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη ζηηο
δπν πφιεηο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ην 41,8%, κε κεγαιχηεξε δπζαξέζθεηα λα δειψλεηαη
απφ θνηηήηξηεο ζην Ρέζπκλν πνπ έρεη έλα κφλν λνζνθνκείν, ελψ ηθαλνπνηεκέλνη
δήισζαλ ζπλνιηθά ην 18,7%, πνιχ πεξηζζφηεξν ζην Ζξάθιεην πνπ δηαζέηεη
θαιχηεξα λνζνθνκεία.
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ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζαο, πεξηζζόηεξν:
Ακοφτε μουςικι
Κοιμάςτε

Άλλο

64,10%

55,40%

Διαβάηετε βιβλία

PC_internet

62,70%

68,90%

Βλζπετε τθλεόραςθ

Ακλείςτε

90,20%

82,70%

50,00%

43,60%
24,60%

17,60%

19,70% 10,80%
4,30% 4,50%

Ρζκυμνο

Ηράκλειο

ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο ζην ζπίηη δήισζαλ φηη: ην 29,3% αθνχεη κνπζηθή, ην
21,5% ζπκπιεξψλεη ηνλ χπλν ηνπ, ην 20,5% βιέπεη ηειεφξαζε, θαη ην 16% δηαβάδεη
βηβιία, ην 6,5% αζιείηαη, θαη 4,4% ζεξθάξεη ζην Internet.

Σι περιλαμβάνει κυρίωσ θ διαςκζδαςι ςασ;

Καφετζριεσ

77,9%

πίτια γνωςτών-φίλων

Σαβζρνεσ
ινεμά
Εξοχι-βόλτεσ
Κλάμπ_Μπαρ

71,6%
41,2%

86,1%
75,2%

31,3%

34,9% 24,2%
33,2%
27,3%

36,0%
37,4%

Καλλιτεχνικζσ εκκζςεισ 9,7% 8,2%

Ηράκλειο

Ρζκυμνο

Πξνηηκνχλ λα βγαίλνπλ γηα δηαζθέδαζε ζπλνιηθά : α. ζην Ρέζπκλν πεξηζζφηεξν, ζε
θαθεηέξηεο 28%, ζε ζπίηηα γλσζηψλ 24,7% , θαη βφιηεο, εθδξνκέο 11,7% , ζε
θιακπ-κπαξ 11,5%, θαη β. ζην Ζξάθιεην πεξηζζφηεξν, ζε ηαβέξλεο 11,4%, ζε
ζηλεκά θαη ζε ζεαηξηθέο θαη θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο 11% .
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Ποτό: όταν βγαίνετε ζξω πίνετε αλκοολοφχα ποτά;
50,00%
45,00%

46,50%

45,00%

40,00%
35,00%

30,10%

30,00%
25,00%

28,70%

20,10%

20,00%

18,80%

15,00%

10,00%

4,80% 6,00%

5,00%
0,00%
1 ποτό τθν
εβδομάδα

2-3 ποτά τθν
εβδομάδα

Ηράκλειο

Κακόλου

χεδόν κακθμερινά

Ρζκυμνο

Οη πεξηζζφηεξνη (46%) δήισζαλ φηη φηαλ βγαίλνπλ έμσ πίλνπλ 1 πνηφ ηε βδνκάδα,
2-3 ην 29% , ζρεδφλ θαζεκεξηλά πίλεη ην 5,7%, ελψ θαζφινπ ην 19 % πεξηζζφηεξν
νη θνηηήηξηεο. πλνιηθά απφ φζνπο καο απάληεζαλ πίλνπλ ιίγν πεξηζζφηεξν νη
θνηηεηέο ζην Ρέζπκλν.
Είςτε καπνιςτισ / ατμιςτισ;
Ηράκλειο
Περιςταςιακά 13,50%

Οχι

Ναι

14,60%

64,70%

21,80%

Ρζκυμνο

59,20%

26,30%

Απφ απηνχο πνπ καο απάληεζαλ δήισζαλ φηη είλαη ηαθηηθνί θαπληζηέο θαη αηκηζηέο
ην 25%, πεξηζζφηεξν νη θνηηεηέο. Πεξηζηαζηαθά θαπλίδεη ην 14,3%, ελψ φηη δελ
θαπλίδεη ην 60,8%, κε πεξηζζφηεξεο ηηο θνηηήηξηεο. πλνιηθά θαίλεηαη λα θαπλίδνπλ
πεξηζζφηεξν νη θνηηεηέο ζην Ρέζπκλν.
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Ακλείςκε;

Μαο δήισζαλ φηη αζιείηαη ζπλνιηθά ην 26,5%, πεξηζζφηεξν ζην Ζξάθιεην, (ζπρλά
ην 18,2% θαη πνιχ ζπρλά ην 8,3%, θαη πεξηζζφηεξν νη θνηηεηέο) , ελψ αζιείηαη απφ
ιίγν 24,2% έσο θαζφινπ (19,4%) ζπλνιηθά ην 43,6% .

Εκκλθςιάηεςτε;

Δθθιεζηάδεηαη ζπάληα ην 25,5% φζσλ απάληεζαλ θαη θαζφινπ ην 58,3%, ελψ κέηξηα
(ιίγν) 11% θαη ζπρλά ην 5%, πνιχ πεξηζζφηεξν νη θνηηήηξηεο, ζην Ρέζπκλν.
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Πωσ κα χαρακτθρίηατε τθν αλλθλεπίδραςι ςασ με τουσ ντόπιουσ κατοίκουσ;

Πολφ κακι

Κακι

Ουδζτερθ

Καλι

Πολφ καλι

Ζ αιιειεπίδξαζε φζσλ καο απάληεζαλ κε ηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο ραξαθηεξίδεηαη
θαη γηα ηηο δχν πφιεηο θαιή απφ ην 35% θαη πνιχ θαιή 13,6%, ( ζεηηθφ ζχλνιν
48,6%), θαθή 12% θαη πνιχ θαθή 2,8% (αξλεηηθφ ζχλνιν 14,8%, πεξηζζφηεξν
άλδξεο ζην Ρέζπκλν), ελψ νπδέηεξε γλψκε είρε ην 36,7%.
Σο μεγαλφτερο πρόβλθμά ςασ ςτθν πόλθ φοίτθςισ ςασ είναι :

Κόςτοσ ηωισ

43,60%

υγκοινωνίεσ

25,70% 17,00%

43,80%

Εφρεςθ & Ποιότθτα οικίασ

11,40% 13,50%

Δεν υπάρχει κανζνα πρόβλθμα

8,40% 16,70%

υμπεριφορά ντόπιων

Άλλο
Περιοριςμζνεσ επιλογζσ

6,90%
2,50%

7,00%

0,70%

1,50% 1,30%

Ηράκλειο

Ρζκυμνο

Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκά θαη ζηηο δπν πφιεηο θνίηεζήο ηνπο είλαη: 1. Σν αθξηβφ
θφζηνο δσήο (43,8%), 2. νη ζπγθνηλσλίεο 19,4%, νη αζηηθέο κε ην ΚΣΔΛ, (θαη
ζχκθσλα κε ηα ζρφιηα, ε έιιεηςε αηκνπιντθήο ζην Ρέζπκλν), 3. ε εχξεζε θαη ε
πνηφηεηα θαηνηθίαο 13%, πεξηζζφηεξν ζην Ρέζπκλν, θαη 4. ε ζπκπεξηθνξά ησλ
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ληφπησλ 7%. Σν 14,3% δήισζε φηη (δελ) ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα, ζε δηπιάζην
πνζνζηφ γηα ην Ρέζπκλν.
Δάλ ζαο έδηλαλ ην δηθαίσκα λα αιιάμεηε ηνλ ηόπν ζπνπδώλ (πόιε θνίηεζεο),
ζα ην θάλαηε;

Ρζκυμνο

35,20%

64,80%

Ηράκλειο

45,50%

54,50%

Ναι, κα το ζκανα.

Οχι, δε κα το ζκανα.

Γελ ζα άιιαδε, αλ κπνξνχζε, ηελ πφιε ζπνπδψλ ηνπο δήισζε ην 61,8%.
Πεξηζζφηεξνη ζα παξακέλαλε ζην Ρέζπκλν (64,8%), ελψ ζην Ζξάθιεην ην 54,5% .
Θα άιιαδε πφιε ζπλνιηθά ην 38,2% , θαη εμ απηψλ νη πεξηζζφηεξνη απφ ην Ζξάθιεην.
ασ ενδιαφζρει θ Πολιτικι;

Κακόλου

Λίγο

Ουδζτεροι

Πολφ

Πάρα πολφ

Μαο δήισζαλ φηη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πνιηηηθή πνιχ 18,6% θαη πάξα πνιχ 12% ,
άξα ζεηηθφ ζχλνιν κφλν ην 30,6%, ελψ ιίγν 24% θαη θαζφινπ 22,2%, δειαδή
αξλεηηθφ ζχλνιν 46,2 %, θαη νπδέηεξνη, κάιινλ αδηάθνξνη, δειψλεη ην 23,4%. Λίγν
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πεξηζζφηεξν δειψλνπλ φηη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πνιηηηθή ζην Ρέζπκλν, ίζσο ιφγσ
ηνπ είδνπο ησλ ζπνπδψλ ηνπο.

Ποφ κα τοποκετοφςατε τον εαυτό ςασ πολιτικά;

Ηράκλειο

60,00%

Ρζκυμνο
48,10% 46,50%

50,00%
40,00%
30,00%

22,60% 21,60%

20,00%
7,80% 8,60%

10,00%

16,20%
11,70%
9,90%

7,20%

0,00%
Αριςτερά

Δεξιά

Κζντρο

Άλλο

Πουκενά

ηελ εξψηεζε γηα ηελ πνιηηηθή ηνπνζέηεζή ηνπο νη πεξηζζφηεξνη 47% δήισζαλ
«πνπζελά», ιίγν πεξηζζφηεξν ζην Ζξάθιεην, πνζνζηφ πνπ ζίγνπξα πεξηιακβάλεη
θαη φζνπο δελ επηζπκνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ. «Αξηζηεξά» δήισζε ζπλνιηθά ην 22%,
ζε ίδην πεξίπνπ πνζνζηφ άλδξεο θαη γπλαίθεο ζην Ζξάθιεην θαη Ρέζπκλν. «Κέληξν»
δήισζε ην 15%, (πεξηζζφηεξν άλδξεο, ζην Ζξάθιεην, θαη γπλαίθεο ζην Ρέζπκλν),
θαη «δεμηά» ην 8,3%%, πεξηζζφηεξν άλδξεο ζην Ρέζπκλν. Σν 8% ζπλνιηθά δήισζε
«άιιν».
κοπεφετε να κάνετε Μεταπτυχιακζσ πουδζσ ;

Ρζκυμνο

35,30%

58,60%

Δεν ξζρω
Ηράκλειο

0,00%

42,40%

20,00%

6,10%

Ναι

Οχι
52,10%

40,00%

60,00%

5,60%

80,00% 100,00%
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θνπεχεη λα θάλεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο δήισζε ην 52,2%, πεξηζζφηεξνη ζην
Ρέζπκλν, θαη ζην εμσηεξηθφ (ην 22,5%). Γελ έρεη απνθαζίζεη αθφκε ην 37,3%,
πεξηζζφηεξνη ζην Ζξάθιεην, ελψ δελ ζθνπεχεη ην 6%.
Είςτε αιςιόδοξοι για το μζλλον;

Ρζκυμνο

70,90%

29,10%
Ναι

Ηράκλειο

0,00%

Όχι

73,20%

20,00%

40,00%

26,80%

60,00%

80,00%

100,00%

πλνιηθά ην 71,5% φζσλ απάληεζαλ δήισζε φηη είλαη αηζηφδνμνη γηα ην κέιινλ,
ιίγν πεξηζζφηεξν ζην Ζξάθιεην, θαη αξθεηά πεξηζζφηεξν νη θνηηήηξηεο. Σν ππφινηπν
28,5% δήισζε απαηζηφδνμνη, ιίγν πεξηζζφηεξν θνηηεηέο ζην Ρέζπκλν.
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ρνιηαζκόο ησλ απαληήζεσλ
Γηακνλή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε
Ζ ζηέγαζε ησλ θνηηεηψλ θαη ζηηο δχν πφιεηο είλαη έλα βαζηθφ πξφβιεκα ηεο
θνίηεζεο ζην ΠΚ, αθνχ ν αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ θνηηεηψλ ζπλερψο απμάλεηαη
ρσξίο αλάινγε αχμεζε ηεο θνηηεηηθήο θαηνηθίαο θαη ησλ ππνδνκψλ θνίηεζεο. Σα
δσκάηηα ησλ θνηηεηηθψλ εζηηψλ είλαη ειάρηζηα ζπγθξηηηθά κε ηνλ αξηζκφ απηψλ πνπ
ρξεηάδνληαη δσξεάλ ζηέγαζε (233 δσκάηηα, απφ απηά 60 ζην Ζξάθιεην, φπνπ
ζπλνιηθά ζηεγάδνληαη πεξίπνπ 400 θνηηεηέο ). Δπίζεο ηα ελνηθηαδφκελα δσκάηηα
είλαη ιίγα θαη ζρεηηθά αθξηβά, ιφγσ έιιεηςεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηα
ηειεπηαία ρξφληα θαη ηεο ζχγρξνλεο κνξθήο ελνηθίαζεο ηχπνπ AirBnB. Σν πνζνζηφ
ησλ θνηηεηψλ πνπ κέλνπλ κφλνη είλαη πςειφ θαη ζηηο δχν πφιεηο, πνζνζηφ πνπ δελ
ζεκαίλεη φηη φινη απηνί έρνπλ νηθνλνκηθή άλεζε λα πιεξψλνπλ ηα ζρεηηθά αθξηβά
ελνίθηα.
Μάιηζηα, ην 50% ησλ θνηηεηψλ πνπ δήισζαλ θαθή νηθνλνκηθή
νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε κέλνπλ κφλνη ηνπο, πεξηζζφηεξνη ζην Ρέζπκλν ζε κνλφρσξα
δσκάηηα ζε παιαηά ζπίηηα. Απφ ηα ζρφιηα ησλ θνηηεηψλ πνπ κέλνπλ ζηηο Δζηίεο,
ππάξρνπλ πνιιά παξάπνλα ηδίσο ζην Ζξάθιεην γηα ηα εθεί αθαηάιιεια θηίξηα θαη
ηηο θαθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο (πξηλ ηελ νινζρεξή θαηαζηξνθή ηνπο απφ ηελ
πξφζθαηε ππξθαγηά).
Με βάζε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ δήισζαλ φζνη καο
απάληεζαλ ζεσξνχκε φηη θνηηεηέο απφ ζρεηηθά εχπνξεο νηθνγέλεηεο, θαη άξα κε
κεγαιχηεξε θαηαλαισηηθή δχλακε, παξάγνληαο πνπ άκεζα επεξεάδεη ην βηνηηθφ ηνπο
επίπεδν, ήηαλ κφλν ην 25%, κε κέηξηα ην 57%, θαη κε θαθή, δειαδή νη άπνξνη,
18%. Έηζη ζπλνιηθά ην 75% φζσλ απάληεζαλ (ζε ζηξνγγπινπνηεκέλα πνζνζηά)
πξνέξρεηαη απφ γνλείο ρσξίο θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, πνζνζηφ πνπ είλαη
κεγαιχηεξν αλ πξνζηεζεί θαη απηφ ησλ απφξσλ πνπ απνπζηάδνπλ.
Δξγαδόκελνη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο: Με βάζε φζνπο καο απάληεζαλ, ζηηο δχν
πφιεηο δελ ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά ζην πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ θνηηεηψλ θαη
θνηηεηξηψλ. Όκσο πηζηεχνπκε φηη ην πνζνζηφ απηψλ πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηφπν
κφληκεο θαηνηθίαο θαη αδπλαηνχλ λα κέλνπλ ζηνλ ηφπν ζπνπδψλ είλαη πνιχ
πεξηζζφηεξν θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο απφ ηηο ζρνιέο ηνπ Ρεζχκλνπ, φπνπ δελ
ρξεηάδεηαη θπζηθή παξνπζία ζηα καζήκαηα, θαη απηνί δελ έρνπλ απαληήζεη ζηελ
έξεπλά καο. Σν κεγάιν πνζνζηφ φζσλ εξγάδνληαη πνπ εθθξάδεη δπζαξέζθεηα απφ
ην κηζζφ ηνπ (40,6%), θαζψο θαη ην 43% πνπ εθθξάδεη νπδέηεξε γλψκε, ζα πξέπεη
λα ζπλδεζνχλ κε ηε κεγάιε αλεξγία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ θάπνηα απαζρφιεζε
έζησ θαη ρσξίο αζθάιηζε θαη κε κε ηθαλνπνηεηηθφ κηζζφ.
Σν ζπλνιηθό νηθνλνκηθό θόζηνο δσήο ζηελ πόιε θνίηεζεο ζεσξείηαη αθξηβφ θαη
γηα ηηο δχν πφιεηο, αθξηβφηεξν γηα ην Ζξάθιεην (ζχκθσλα θαη κε ηελ έξεπλα ηνπ
Πνιπηερλείνπ Υαλίσλ) απφ φηη ζην Ρέζπκλν, αλ θαη αληηθεηκεληθά ην Ζξάθιεην
δηαζέηεη πνιχ κεγαιχηεξε αγνξά θαη πεξηζζφηεξεο επηινγέο. Όκσο ην ελνίθην
ζεσξείηαη αθξηβφηεξν ζην Ρέζπκλν κε βάζε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ δσκαηίσλ, ελψ
αληίζεηα ην θόζηνο δηαηξνθήο ζεσξείηαη φηη είλαη θζελφηεξν ζην Ρέζπκλν θαη
αθξηβφηεξν ζην Ζξάθιεην.
Σόπνο Γηαηξνθήο: Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηψλ πνπ καο απάληεζαλ, πνπ είλαη
γπλαίθεο, ηξψεη ζην ζπίηη ( 59%), πνιχ ζπρλφηεξα ζην Ρέζπκλν θαη πεξηζζφηεξν νη
θνηηήηξηεο, γηαηί πξνθαλψο γλσξίδνπλ λα καγεηξεχνπλ, φπσο θαη νη ζρεηηθά εχπνξνη
πνπ κπνξνχλ θαη παξαγγέιλνπλ θαγεηφ απέμσ. ηα παλεπηζηεκηαθά εζηηαηφξηα
(Λέζρεο) ηξψεη πεξίπνπ ην 30%, ζπλήζσο νη άπνξνη, θαη πεξηζζφηεξν γπλαίθεο. Θα
πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην ΠΚ δηαζέηεη 1.6 εθαηνκκχξηα Δπξψ γηα ηε ζίηηζε
θνηηεηψλ ηνπ. Έμσ δήισζε φηη ηξψεη ην 11,4% , πεξηζζφηεξν νη άλδξεο, απφ
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εχπνξεο ζρεηηθά νηθνγέλεηεο θαη πεξηζζφηεξν ζην Ρέζπκλν, φπνπ ην θφζηνο
δηαηξνθήο είλαη θζελφηεξν. Δθηφο απφ ηνπο απφξνπο πνπ ηξψλε δσξεάλ ζηηο Λέζρεο,
ζπρλά ηξψλε εθεί θαη άιινη θνηηεηέο απφ νηθνλνκηθά αδχλακεο νηθνγέλεηεο αιιά θαη
γηα ιφγνπο επθνιίαο. Όκσο ε πιεηνςεθία απηψλ ζεσξεί ζπλνιηθά αθξηβέο ηηο ηηκέο
ζηηο Παλεπηζηεκηαθέο Λέζρεο, αθξηβφηεξεο ζην Ρέζπκλν θαη ζρεηηθά θζελφηεξεο
ζην Ζξάθιεην. Δπίζεο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ θαγεηνχ ζηηο Λέζρεο ηθαλνπνηεκέλνη
δήισζαλ φηη είλαη κφλν ην 21,7%, πεξηζζφηεξν ζην Ζξάθιεην, ελψ δπζαξεζηεκέλνη
δήισζαλ δηπιάζηνη (45,5%) . Μεγαιχηεξε δπζαξέζθεηα εθθξάδνπλ νη θνηηήηξηεο, νη
άπνξνη θαη νη κεζαίνη νηθνλνκηθά θνηηεηέο πνπ ηξψλε πην ζπρλά ζηε Λέζρε ηνπ
Ρεζχκλνπ. Αληίζεηα, νη ηηκέο ζηα θπιηθεία ζεσξνχληαη αθξηβφηεξεο ζην Ζξάθιεην,
θαη θζελφηεξεο ζην Ρέζπκλν, κε κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πνηφηεηα ησλ
πξντφλησλ ηνπο ζην Ρέζπκλν.
Μεηαθίλεζε – πγθνηλσλίεο: Με βάζε ην γεγνλφο φηη κε ην αζηηθφ ΚΣΔΛ
κεηαθηλνχληαη νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο (62%) θαη ζηηο δχν πφιεηο πξνο θαη απφ ηηο
παλεπηζηεκηνππφιεηο, εθθξάδνπλ πνιιά παξάπνλα γηα ηηο ππεξεζίεο θαη ην θφζηνο
κεηαθνξάο ζηα ζρφιηά ηνπο. Οη κηζνί πνπ καο απάληεζαλ δειψλνπλ ζπλνιηθά
δπζαξεζηεκέλνη απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ ΚΣΔΛ (49,5%), ηε ζπρλφηεηα ησλ
δξνκνινγίσλ θαη ηε ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ νδεγψλ. Σν 70,7% ζεσξεί αθξηβφ ην
θφζηνο κεηαθνξάο ησλ ιεσθνξείσλ ησλ ΚΣΔΛ θαη απ’ απηνχο πνιχ αθξηβφ ην
ζεσξεί ην 40,9%. Παξάπνλα ππάξρνπλ ηδίσο γηα ηε κεηαθίλεζε απφ ηηο θνηηεηηθέο
θαηνηθίεο ηεο Κλσζζνχ πξνο ηηο παλεπηζηεκηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζηηο Βνχηεο, γη’
απηφ θαη ηειεπηαία δξνκνινγήζεθε ιεσθνξείν ηνπ ΠΚ πνπ πξαγκαηνπνηεί
θαζεκεξηλά δσξεάλ δξνκνιφγηα ζηε γξακκή απηή (πξηλ ηελ ππξθαγηά). Δπίζεο κε
πξφγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο 120 θνηηεηέο εμαζθάιηζαλ δσξεάλ κεηαθνξά
κε ην ΚΣΔΛ, θαη ην ΠΚ κε πξφγξακκα ΔΠΑ ζα επηδνηήζεη ζε πνζνζηφ 50% ηελ
αζηηθή κεηαθνξά κε ηα ΚΣΔΛ γηα πάλσ απφ 500 θνηηεηέο. Αλ θαη δελ ξσηήζεθαλ,
ζηα ζρφιηα εθθξάδνληαη αξθεηά παξάπνλα γηα ηελ έιιεηςε αθηνπιντθήο ζχλδεζεο
ηνπ Ρεζχκλνπ κε ηνλ Πεηξαηά.
Μεγαιχηεξε αίζζεζε αζθάιεηαο (ηήξεζε δεκφζηαο ηάμεο, εγθιεκαηηθφηεηα)
ζηελ πφιε θνίηεζήο ηνπο δήισζαλ γηα ην Ρέζπκλν, ιίγν πεξηζζφηεξν νη θνηηήηξηεο ,
θαη ιηγφηεξε αίζζεζε αζθάιεηαο δήισζαλ γηα ηε κεγαινχπνιε ηνπ Ζξαθιείνπ.
Γηα ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη ζπλνιηθά θαη ζηηο δπν
πφιεηο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ην 41,8%. Όκσο πεξηζζφηεξν δπζαξεζηεκέλεο δήισζαλ
νη θνηηήηξηεο ζην Ρέζπκλν, φπνπ ην Ννζνθνκείν έρεη πνιιά πξνβιήκαηα, (ζχκθσλα
θαη κε ηε δεκνζθφπεζε ηνπ ΓΗΔΚ), ελψ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη δήισζαλ
ζπλνιηθά ζην Ζξάθιεην πνπ δηαζέηεη θαιχηεξα λνζνθνκεία.
ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζην ζπίηη ηνπο νη πεξηζζφηεξνη πνπ καο απάληεζαλ
δήισζαλ φηη αθνχλε κνπζηθή, ζπκπιεξψλνπλ ηνλ χπλν ηνπο, βιέπνπλ ηειεφξαζε,
δηαβάδνπλ βηβιία θαη ζεξθάξνπλ ζην Internet, ελψ πνιχ ιηγφηεξνη αζινχληαη. Αλ θαη
ηδαληθά ζα κπνξνχζε λα είραλ φινη νη θνηηεηέο δσξεάλ ζχλδεζε κε ην Internet ζην
ζπίηη δηακνλήο ηνπο, ζηαζεξή ζχλδεζε έρεη κφλν ην 25,8%. ην Ζξάθιεην δειψλνπλ
φηη αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε ην internet (κάιινλ ηε λχρηα), θη επεηδή εθεί ίζσο νη
ζεηηθέο επηζηήκεο είλαη πην ζηξεζνγφλεο δειψλνπλ φηη θνηκνχληαη πεξηζζφηεξν
(κάιινλ ηελ εκέξα).
Ζ δηαζθέδαζή ηνπο έμσ από ην ζπίηη ζην Ρέζπκλν δηεπθνιχλεηαη απφ ηηο
θνληηλέο απνζηάζεηο θαη πεξηιακβάλεη, θαθεηέξηεο, ζπλάληεζε ζε ζπίηηα γλσζηψλ,
βφιηεο, εθδξνκέο θαη θιακπ-κπαξ, ελψ
ζην Ζξάθιεην, ππάξρνπλ πνιχ
πεξηζζφηεξνη θαη θαιχηεξνη θηλεκαηνγξάθνη θαη θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο φιν ην
ρξφλν. Φνηηεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Αζήλα παξαπνληνχληαη πεξηζζφηεξν γηα
ηηο δπλαηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη ζηηο δχν πφιεηο.
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Σν πνηό έρεη πιένλ κηα δηάζηαζε θνηλσληθφηεηαο γηα ηε λενιαία, θαη είλαη
κέζα ζηε δηαζθέδαζε ησλ θνηηεηψλ, αθνχ νη πεξηζζφηεξνη (46%) δήισζαλ φηη φηαλ
βγαίλνπλ έμσ πίλνπλ απφ έλα πνηφ έσο 3 πνηά ηε βδνκάδα. Απηνί πνπ δήισζαλ φηη
δελ πίλνπλ είλαη ην 19 % θαη είλαη πεξηζζφηεξν θνηηήηξηεο, ελψ ζπγθξηηηθά
δήισζαλ φηη πίλνπλ ιίγν πεξηζζφηεξν νη θνηηεηέο ζην Ρέζπκλν.
Κάπληζκα: Δίλαη παξήγνξν φηη απφ απηνχο πνπ καο απάληεζαλ δήισζαλ φηη δελ
θαπλίδεη ην 60,8%, κε πεξηζζφηεξεο ηηο θνηηήηξηεο. Σαθηηθνί θαη πεξηζηαζηαθνί
θαπληζηέο θαη αηκηζηέο δήισζαλ ζπλνιηθά ην 39%, πεξηζζφηεξν νη θνηηεηέο ζην
Ρέζπκλν.
Άζιεζε: Σν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ πνπ καο δήισζε φηη αζιείηαη
ζπρλά είλαη κηθξφ (26,5%), Μέηξηα θαη κάιινλ ειάρηζηα αζιείηαη ην 30%. Απφ ηα
ζρφιηα θαίλεηαη λα αζινχληαη πεξηζζφηεξν ζην Ζξάθιεην, θαη κάιινλ νη εχπνξνη
θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο, πνπ κπνξνχλ λα πιεξψλνπλ ηδησηηθά γπκλαζηήξηα, γηα ηα
νπνία εθθξάδνπλ θαη πνιιά παξάπνλα. Αλαινγηθά, ειάρηζηνη
θνηηεηέο
ζηειερψλνπλ αζιεηηθέο νκάδεο ηνπ ΠΚ ή ησλ πφιεσλ. Ζ κεγάιε έιιεηςε ρψξσλ
δσξεάλ άζιεζεο κέζα ζηηο πφιεηο είλαη ζνβαξφ δεηνχκελν απφ ηνπο θνηηεηέο.
Δθθιεζηαζκόο: Δθθιεζηάδεηαη ζπρλά κφλν ην 5%, θπξίσο θνηηήηξηεο, ζην
Ρέζπκλν, ελψ ζπάληα ην 25,5%. Ο εθθιεζηαζκφο πνπ ζπλήζσο γίλεηαη ηελ Κπξηαθή
πξσί είλαη ζρεδφλ αδχλαηνο γηα ηε λπρηφβηα (ην αββαηνθχξηαθν θαη φρη κφλν)
λενιαία. ηηο κεγάιεο παλεπηζηεκηνππφιεηο ππάξρεη έλαο πνιπζξεζθεπηηθφο ρψξνο
πξνζεπρήο.
Ζ αιιειεπίδξαζε
κε ηνπο
ληόπηνπο θαηνίθνπο φζσλ καο απάληεζαλ
ραξαθηεξίδεηαη ζπλνιηθά θαη γηα ηηο δχν πφιεηο θαιή έσο πνιχ θαιή ζρεδφλ απφ
ηνπο κηζνχο (48,6%), πεξηζζφηεξν απφ θνηηήηξηεο. Όκσο ππάξρνπλ παξάπνλα γηα ηε
ζπκπεξηθνξά θάπνησλ θπξίσο εθκηζζσηψλ δσκαηίσλ, πεξηζζφηεξν ζην Ρέζπκλν.
πλνπηηθά θαη ζπγθξηηηθά κε βάζε ηηο απαληήζεηο φζσλ καο απάληεζαλ ην
κεγαιύηεξν πξόβιεκά ζηηο πόιεηο θνίηεζεο Ζξαθιείνπ θαη Ρεζχκλνπ είλαη : 1. ην
αθξηβό θόζηνο δσήο θαη ζηηο δχν
απηέο ηνπξηζηηθέο πφιεηο 2. νη αζηηθέο
ζπγθνηλσλίεο κε ην ΚΣΔΛ, αιιά θαη ε έιιεηςε αηκνπιντθήο ζχλδεζεο κε ηνλ
Πεηξαηά, 3. ε εύξεζε αιιά θαη ε πνηόηεηα θαηνηθίαο, θαζψο θαη ην χςνο ησλ
ελνηθίσλ, ηδηαίηεξα ζην Ρέζπκλν, θαη 4. αλ θαη πνιχ κηθξφηεξν πξφβιεκα, ε θαθή
ζπκπεξηθνξά (νξηζκέλσλ) ληφπησλ. Γηα έλα πνζνζηφ 14,3% δελ ππάξρεη θάπνην
βαζηθό πξόβιεκα, πνζνζηφ πνπ εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πφιε θνίηεζεο,
δηπιάζηα γηα ην Ρέζπκλν. Οη πεξηνξηζκέλεο επηινγέο ζρνιηάδνληαη σο πξφβιεκα
απφ θνηηεηέο πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηε Αζήλα.
Αιιαγή πόιεο ζπνπδώλ : πλνιηθά, θαη εάλ αθφκε κπνξνχζαλ δελ ζα άιιαδαλ
σο πφιε θνίηεζεο ην Ζξάθιεην ην 54,5% φζσλ καο απάληεζαλ, θαη ην 64,8% ην
Ρέζπκλν. Απηή ε επηινγή αληαλαθιά πεξηζζφηεξε αγάπε ησλ θνηηεηψλ γηα ην
Ρέζπκλν, παξά ηα πξνβιήκαηα θαη ην κηθξφ κέγεζνο, φπνπ ε πξνζαξκνγή ηνπο
γίλεηαη πνιχ πην εχθνιε κεηά ηνλ πξψην ρξφλν θνίηεζεο, ζπγθξηηηθά κε ηε
κεγαινχπνιε ηνπ Ζξαθιείνπ.
Πνιηηηθό ελδηαθέξνλ θαη πνιηηηθή ηνπνζέηεζε: χκθσλα κε φζνπο καο
απάληεζαλ, κφλν ην 30,6% ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πνιηηηθή, ιίγν πεξηζζφηεξν ζην
Ρέζπκλν, ίζσο ιφγσ ησλ εθεί θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Αληίζεηα, αλ ζεσξήζνπκε φηη
δελ ελδηαθέξνληαη θαη φζνη δήισζαλ νπδέηεξνη (23,4%), ηφηε ε πνιηηηθή αδηαθνξία
αλεβαίλεη πεξίπνπ ζην 70%. ε αθνινπζία ησλ παξαπάλσ αξλεηηθψλ απαληήζεσλ,
ζηελ ελνριεηηθή, ζχκθσλα κε ηα ζρφιηα κεξηθψλ, εξψηεζε γηα ηελ πνιηηηθή ηνπο
ηνπνζέηεζε, ζρεδφλ νη κηζνί δήισζαλ «πνπζελά» 47% (κεγάιε αχμεζε απφ 32,4%
ζχκθσλα κε ηελ έξεπλά καο ην 2012). Σν πνζνζηφ απηφ ζίγνπξα πεξηιακβάλεη θαη
φζνπο δελ επηζπκνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ. Φαίλεηαη λα δειψλεηαη κηα κεγάιε
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ππνρψξεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο αξηζηεξάο (22%) θαη ζηηο δχν πφιεηο, ζπγθξηηηθά κε
ην 35,2% ζηελ έξεπλά καο ην 2012. Γηπιάζηα άλνδν δειψζεθε γηα ην «θέληξν»
(15% απφ 7% ην 2012), φπσο θαη κείσζε γηα ην πνζνζηά ηεο «δεμηάο» (8,3% απφ
13,5% ην 2012). Θα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ζε φιεο ηηο έξεπλέο καο ζέηνπκε
εξσηήζεηο γηα ηελ πνιηηηθή, επεηδή φια ηα ππφ δηεξεχλεζε ζέκαηα έρνπλ θαη
πνιηηηθέο δηαζηάζεηο, θαζψο επίζεο γηα λα έρνπκε ζπγθξηηηθά ζηνηρεία.
Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο δήισζαλ φηη ζθνπεχνπλ λα θάλνπλ νη πεξηζζφηεξνη
θνηηεηέο (52,2%), θαη εμ απηψλ ζην εμσηεξηθφ ην 22,5%, ελψ δελ έρεη απνθαζίζεη
αθφκε ην 37,3% , θαη αηζηόδνμνη γηα ην κέιινλ ζπλνιηθά δήισζε φηη είλαη ην 71,5%,
ιίγν πεξηζζφηεξν ζην Ζξάθιεην, θαη αξθεηά πεξηζζφηεξν νη θνηηήηξηεο. Φαίλεηαη κηα
κεγάιε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αηζηνδνμίαο απφ ην 15% ηνπ 2012, θαη απηφ επίζεο
ζε αληίζεζε κε ηνπο «Πξσηαζιεηέο Έιιελεο ζηελ απαηζηνδνμία» ζχκθσλα κε
δηεζλή έξεπλα ην 2017 (Pew Research Center, 2017).
ρόιηα ησλ θνηηεηώλ θαη θνηηεηξηώλ
Α. γηα ην Ζξάθιεην:
Σν αζηηθό ΚΣΔΛ θαη νη ιεσθνξεηαηδήδεο νδεγνί είλαη όηη ρεηξόηεξν γηα ηνπο θνηηεηέο
ηνπ Ηξαθιείνπ, αιιά θαη ην εηζηηήξην 1,60 ζπλνιηθά γηα λα παο ζηα καζήκαηά ζνπ
…ελώ ζηελ Αζήλα είλαη 0, 60 ην θνηηεηηθό θαη κπνξείο λα παο πρ. από Κεθηζηά κέρξη
Πέξακα κε απηό ην εηζηηήξην…
Η θνηηεηηθέο θαηνηθίεο ηεο Κλσζνύ ζην Ηξάθιεην είλαη ζε άζιηα θαηάζηαζε όρη κόλν
γηαηί δνύκε ζαλ ηα πνληίθηα γηαηί ηα δσκάηηα είλαη κηθξά θαη ην θηήξην είλαη ζαλ
θπιαθή, αιιά έρνπκε θαη ζέκα "δηνίθεζεο". Η θνηηεηηθή κέξηκλα ζα έπξεπε λα
κεξηκλά πεξηζζόηεξν γηα ηνπο δηακέλνληεο εθεί…
Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηηο θνηηεηηθέο θαηνηθίεο δελ είλαη πνιύ θαιέο.
Καηαλαιώλνπκε πνιύ ρξόλν ζην αζηηθό ιεσθνξείν ιόγσ ηεο καθξηλήο απόζηαζεο ησλ
εζηηώλ από ην παλεπηζηήκην. Δπίζεο ηα εηζηηήξηα κεηαθνξάο είλαη πνιύ αθξηβά
δνζέληνο όηη δελ ππάξρεη εηζηηήξην δηαξθείαο
ην Ηξάθιεην κεηά από έλα ζεκείν ε παξαιηαθή απνηειείηαη από εξείπηα… Ο δήκνο
λα βάιεη κνλόδπγα ζηα πάξθα… ηόζε έθηαζε ε παξαιηαθή θαη νύηε έλα θέληξν
ππαίζξην γηα άζιεζε. Η Αζήλα είλαη γεκάηε κε ηέηνηα. Κάηη πξέπεη λα γίλεη θαη κε ην
κνλνπώιην θαη ηηο ηηκέο ησλ γπκλαζηήξησλ ζηελ πόιε.
Γεληθά είκαη ηθαλνπνηεκέλε από ηε δσή ζην Ηξάθιεην, σζηόζν ιόγσ κεγάινπ θόξηνπ
εξγαζίαο ζηα καζήκαηα δελ έρσ αξθεηό ρξόλν γηα λα απνιαύζσ, γηαηί ε ζρνιή είλαη
αξθεηά εληαηηθή θαη δελ ππάξρεη αξθεηόο ειεύζεξνο ρξόλνο.
Η αξρηηεθηνληθή ηεο πόιεο ηνπ Ηξαθιείνπ είλαη αξθεηά δπζάξεζηε θαη κε βνιηθή γηα
θνηηεηέο Δπίζεο παξά ην κεγάιν κέγεζνο ηεο πόιεο κόλν ην θέληξν είλαη γηα λα βγαίλεη
θαλείο έμσ…
Η πνηόηεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπ Παλ/κίνπ είλαη πςειή, γεγνλόο πνπ κεηξηάδεη ηα
πξνβιήκαηα δηαβίσζεο ζην Ηξάθιεην.
Β. γηα ην Ρέζπκλν:
Δίλαη πνιύ αθξηβά ζην όκνξθν Ρέζπκλν γηα έλα θνηηεηή!
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Δθηόο από ηε κεγάιε δπζθνιία λα βξεηο ζπίηη, από δηάθνξα πεξηζηαηηθά πνπ κνπ έρνπλ
ηύρεη ή έρσ αθνύζεη, κεξηθνί ληόπηνη δελ ράλνπλ επθαηξία γηα λα ζε εθκεηαιιεπηνύλ
δεηώληαο ελνίθηα αδηαλόεηα ζε ζρέζε κε ηα δσκάηηα πνπ πξνζθέξνπλ.
Σα ελνίθηα είλαη γύξσ ζηα 50-80 επξώ θαηά κέζν όξν αθξηβόηεξα από όζν ζα έπξεπε
λα είλαη (εηδηθά γηα κηα πόιε όπσο ην Ρέζπκλν…, αιιά θαη ζηνπο ηνπο νηθηζκνύο
γύξσ από ηελ παλεπηζηεκηνύπνιε. Έλα εμίζνπ αξλεηηθό ζεκείν είλαη ην θόζηνο ηεο
κεηαθίλεζεο. Σόζν εληόο ηεο πόιεο , όζν θαη ζε ππεξαζηηθά δξνκνιόγηα νη ηηκέο είλαη
ηζηκπεκέλεο.
Η εθκεηάιιεπζε ησλ θνηηεηώλ από ηνπο ληόπηνπο ζην ζέκα ησλ ελνηθίσλ είλαη
απαξάδεθηε όπσο θαη ην εηζηηήξην πνπ δίλνπκε θαζεκεξηλά ζην ΚΣΔΛ
Δηδηθά ζηα πξσηλά δξνκνιόγηα γηα λα βξσ ζέζε λα θαζίζσ πεξπαηώ δπν ηξεηο ζηάζεηο
πξηλ ηε δηθή κνπ. Έρσ δεη θνηηήηξηεο λα ιηπνζπκνύλ κέζα ζηα ιεσθνξεία πνπ είκαζηε
ζηνηβαγκέλνη ζαλ ζαξδέιεο…
Η εμππεξέηεζε ζην ΚΣΔΛ θαη ην όηη δελ ππάξρεη πινίν γηα Πεηξαηά είλαη ηα κεγαιύηεξα
κεηνλεθηήκαηα ζην Ρέζπκλν, όπνπ θαη θνηηώ.
Καξαβάθη από Αζήλα κόλν ζην Ρέζπκλν δελ έξρεηαη εμαηηίαο ησλ γλσζηώλ
ζπκθεξόλησλ… ρξεηαδόκαζηε θαξάβη από Πεηξαηά απεπζείαο ζην Ρέζπκλν . Σν ηαμίδη
είλαη πνιιέο ώξεο θαη ππνρξεσλόκαζηε λα πεγαίλνπκε ζηα Υαληά λα πιεξώλνπκε
επηπιένλ γηα ην ΚΣΔΛ αιιά θαη λα ηαμηδεύνπκε ηνπιάρηζηνλ κηα ώξα παξαπάλσ.
Σν λνζνθνκείν έρεη βαζηθέο ειιείςεηο θαη αλ ρξεηαζηεί πεγαίλνπκε ζην Ηξάθιεην.
Δπίζεο ην δήηεκα ηεο πδξνδόηεζεο είλαη έλα ζνβαξό δήηεκα αλ ππνινγίζεη θαλείο πσο
έλαο θνηηεηήο ρξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ 5-10 επξώ γηα λα αγνξάζεη πόζηκν λεξό , ηελ
ζηηγκή πνπ πιεξώλεη 20 επξώ ην ηξίκελν γηα λεξό ηνπ δηθηύνπ πνπ δελ πίλεηαη…
Να δνζνύλ πνιιέο επθαηξίεο κεξηθήο απαζρόιεζεο ζηνπο θνηηεηέο κέζα ζηελ
παλεπηζηεκηνύπνιε. (εηδηθά ζην Ρέζπκλν), έζησ θαη έλαληη κηαο κηθξήο ρξεκαηηθήο
ακνηβήο.
Πηζηεύσ πσο ν κόλνο ηξόπνο γηα λα κπνξέζεη ν κέζνο θνηηεηήο/ηξηα πνπ δεη εδώ λα
πεηύρεη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζε πνιιά από ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ
ηνπηθή θνηλσλία είλαη λα ηνπ δνζεί δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο εηδηθά
ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ρεζύκλνπ , όπνπ ν θνηηεηόθνζκνο πνπ κέλεη γηα 4 ρξόληα ή θαη
παξαπάλσ ζηελ πόιε θαη γύξσ από απηή θηάλεη γύξσ ζηηο 7 ρηιηάδεο… Βέβαηα , ε
ηνπηθή θνηλσλία δελ πξόθεηηαη λα ην δερηεί απηό, γηα ηνλ απινύζηαην ιόγν όηη δελ ζα
επηζπκνύζε ζε θακία πεξίπησζε θαη άιιε κηα νκάδα από «αλακαδσμάξεδεο» θαη
κάιηζηα θνηηεηέο λα κπνξεί λα αζθεί πίεζε γηα αιιαγέο.
Όζνη κέλνπκε ζην Γάιιν λνηώζνπκε απνθνκκέλνη από ηε πόιε, θάηη πνπ δελ αξέζεη
θαζόινπ ζηα παηδηά πνπ κέλνπλ εθεί ζαλ ζε γθέην.
Παξά ηα πξνβιήκαηα ην Ρεζπκλάθη είλαη γηα πάληα ζηηο θαξδηέο καο!
Γ. θαη γηα ηηο δύν πόιεηο:
Σν κεγαιύηεξν πξόβιεκα ζην Ρέζπκλν θαη ζην Ηξάθιεην είλαη ε απόζηαζε θαη ε
πξόζβαζε ζην παλεπηζηήκην από ηελ πόιε. ε άιιεο πόιεηο όπνπ ε πξόζβαζε είλαη
επθνιόηεξε θαη θηελόηεξε ε παξνπζία ζηα καζήκαηα είλαη απμεκέλε .
Η αληηκεηώπηζε ησλ θνηηεηώλ από ηα ΚΣΔΛ είλαη απαξάδεθηε θαη γηα ηελ ηηκή ηνπ
εηζηηεξίνπ θαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ νδεγώλ.
Γσξεάλ κεηαθίλεζε γηα ΟΛΟΤ ηνπο θνηηεηέο ΣΩΡΑ!
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Γύζθνια ζα βξεηο θάπνηα δνπιεηά θαη απηή ζα είλαη πηζαλόλ ζεξβηηόξνο κε ειάρηζηα
ιεθηά θαη καύξα . Καη ζρεδόλ πνηέ δελ ζα βξεηο δνπιεηά ζην αληηθείκελν πνπ
ζπνπδάδεηο
Δλώ ε ηνπηθή νηθνλνκία ζηεξίδεηαη ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θπξίσο από ηνπο θνηηεηέο νη
αξρέο θαη νη επηρεηξήζεηο δελ θάλνπλ ηίπνηε γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ.
Η δηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζα πξέπεη λα δηεθδηθήζεη από ηελ θπβέξλεζε
κεγαιύηεξν ζηεγαζηηθό επίδνκα γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ ην δηθαηνύληαη, θαζώο επίζεο
θαη πεξηζζόηεξα θνλδύιηα γηα δσξεάλ ζίηηζε θαη κεηαθίλεζε ώζηε λα λα κεηώζεη ην
θόζηνο ζπνπδώλ ηνπο.
Θα έπξεπε λα γίλνληαη ηαθηηθά ηέηνηεο έξεπλεο γηα όιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ γηα λα εθθξάδνπκε ηηο απόςεηο καο.
Ωξαίεο νη έξεπλεο, ζα έπξεπε λα έρνπλ όκσο θαη κηα απήρεζε ζηελ πξπηαλεία, ζην
δεκαξρείν θαη ζην ΚΣΔΛ… ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη σο έλα κέζν
θηλεηνπνίεζεο ησλ θνηηεηώλ γηα ηα δηθαηώκαηά ηνπο.
Δίκαη από Αζήλα θαη ηα πάληα εθεί είλαη ρεηξόηεξα. Δδώ ζηελ Κξήηε είλαη ζρεηηθά
παξάδεηζνο!!!

πκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο
Θα πξέπεη λα επαλαιάβνπκε φηη δελ παξαγλσξίδνπκε ην ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ
θνηηεηψλ, πνπ δελ κπφξεζε λα απαληήζεη ζηελ έξεπλά καο επεηδή απνπζηάδεη απφ
ηηο πφιεηο θνίηεζεο ιφγσ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο. Θεσξνχκε φηη νη απαληήζεηο
ηνπο ζίγνπξα ζα επεξέαδαλ αξλεηηθά ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο, θαη θπξίσο ηνπ
Ρεζχκλνπ, πνπ ηψξα θαίλνληαη ζρεηηθά εμηζνξξνπεκέλα κε απηά ηνπ Ζξαθιείνπ.
Σν Παλεπηζηήκην Kξήηεο ζηε ζαξαληάρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ έρεη ήδε πεηχρεη
πςειή δηεζλή αμηνιφγεζε ζηελ πνηφηεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ, θαη νθείιεη λα
ζπκβάιιεη καδί κε ηελ πνιηηεία, ηελ Πεξηθέξεηα θαη ηνπο Γήκνπο θαη ζε κηα
ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο ηεο θνηηεηηθήο δσήο
ψζηε λα πξνζειθχεη θνηηεηέο απ’ φιε ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Γπζηπρψο ε
ρξεκαηνδφηεζή ηνπ ΠΚ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ είλαη πάξα πνιχ κεησκέλε
παξά ηελ αχμεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ.
Ζ έξεπλά καο, αλέδεημε ηα βαζηθά πξνβιήκαηα δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο
ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ζηηο δχν πφιεηο ηνπ ΠΚ, πνπ είλαη αξθεηά αθξηβέο σο
ηνπξηζηηθέο πφιεηο. Σν αθξηβό θόζηνο δσήο θαη ην ζηεγαζηηθό πξόβιεκα ησλ
θνηηεηψλ είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα θαη ζηηο δχν πφιεηο θνίηεζεο, ηα νπνία ην
ΠΚ νθείιεη λα αληηκεησπίζεη δξαζηηθά αλ ζέιεη λα πξνζειθχεη θνηηεηέο θαη εθηφο
Κξήηεο. H πξφζθαηε θαηαζηξνθή απφ ππξθαγηά ηεο Φνηηεηηθήο Καηνηθίαο
Κλσζζνχ ζην Ζξάθιεην ίζσο λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαζθεπή, πνιχ πεξηζζφηεξσλ
θνηηεηηθψλ θαηνηθηψλ. Απηφ πνπ ζίγνπξα ρξεηάδεηαη είλαη έλαο καθξφπλννο
ζρεδηαζκφο δφκεζεο κεγάινπ αξηζκνχ λέσλ θνηηεηηθψλ θαηνηθηψλ θνληά θαη
ζηηο δχν παλεπηζηεκηνππφιεηο, ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ίδηνπο, δεκφζηνπο,
επξσπατθνχο πφξνπο, αιιά θαη απφ δσξεέο ηεο Κξεηηθήο δηαζπνξάο.
Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ απφ νηθνλνκηθά αδχλακεο νηθνγέλεηεο έρεη
απμεζεί ζεκαληηθά ιφγσ ηεο θξίζεο, θαη γη απηφ ην Παλεπηζηήκην καδί κε ηελ
Πνιηηεία
ζα πξέπεη λα ζπλδξάκνπλ πνιχπιεπξα θαη κε κεγάιε αχμεζε ησλ
ππνηξνθηψλ, θαη κε πνιχ κεγαιχηεξε επηδφηεζε ηνπ ελνηθίνπ, ηεο ζίηηζεο θαη
κεηαθίλεζεο ψζηε λα κεησζεί ην αθξηβφ θφζηνο ηεο θνηηεηηθήο δσήο. Φνηηεηηθέο
εθπηψζεηο γηα φιν ην ρξφλν ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ, θνππφληα γηα ζέαηξα θαη
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θηλεκαηνγξάθνπο είλαη πηα εληειψο απαξαίηεηα. Σν πνζνζηό 32% ησλ θνηηεηώλ
πνπ εξγάδεηαη ηαρηηθά ή πεξηζηαζηαθά είλαη ζεκαληηθφ θαη ζεσξνχκε φηη είλαη
αθφκε κεγαιχηεξν αλ πξνζηεζνχλ θαη φζνη εξγάδνληαη, απνπζηάδνληαο απφ ηνλ ηφπν
ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Αλ θαη νη ζπλζήθεο θαη νη απνιαβέο απφ ηε θνηηεηηθή εξγαζία
είλαη ζπρλά απαξάδεθηεο, γίλνληαη αλερηέο απφ ηνπο νηθνλνκηθά αδχλακνπο θνηηεηέο
θαη θνηηήηξηεο. Ζ δηεπθφιπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ θνηηεηψλ ζηε θνίηεζή ηνπο, θαη ε
αχμεζε ησλ επθαηξηψλ έκκηζζεο απαζρφιεζεο ζηηο ππεξεζίεο θαη δνκέο ηνπ
παλεπηζηεκίνπ, (ζηε δηνίθεζε, βηβιηνζήθε, θχιαμε, θιπ.), αιιά θαη ζηηο επηρεηξήζεηο
ηεο πφιεο κε αμηνπξεπείο ζπλζήθεο θαη ηθαλνπνηεηηθφ κηζζφ, είλαη αλαγθαία θαη
δίθαηα αηηήκαηα.
Με βάζε ην γεγνλφο φηη ην ΠΚ δηαζέηεη εηεζίσο 1.6 εθαηνκκχξηα Δπξψ γηα ηε
ζίηηζε ησλ θνηηεηώλ ηνπ (Πξπηαλεία 2018), ζα πξέπεη κε πίεζε ζην αξκφδην
Τπνπξγείν ην πνζφ απηφ θαη ν αξηζκφο ησλ δσξεάλ ζηηηδνκέλσλ θνηηεηψλ-ηξηψλ λα
απμεζνχλ ζεκαληηθά, θαη νη ηηκέο θαη ε πνηφηεηα ζηα Παλεπηζηεκηαθά εζηηαηφξηα,
αιιά θαη ζηα θπιηθεία λα βειηησζνχλ πνιχ πεξηζζφηεξν.
Ζ αζηηθή κεηαθίλεζε ησλ θνηηεηώλ κε ηα ΚΣΔΛ πξνθαιεί πνιιά παξάπνλά
ηνπο γηα ηελ πνηφηεηα θαη ην θφζηνο. Ζ επηδφηεζε ησλ ΚΣΔΛ απφ ηελ Πεξηθέξεηα
Κξήηεο θαη ην ΠΚ έρνπλ βειηηψζεη θάπσο ην πξφβιεκα, αιιά ην αίηεκα ησλ
θνηηεηψλ γηα δσξεάλ κεηαθίλεζε φισλ απφ θαη πξνο ηηο παλεπηζηεκηνππφιεηο είλαη
θαηά ηε γλψκε καο δίθαην. Μαθξνπξφζεζκα, ίζσο ζα πξέπεη ην Παλεπηζηήκην λα
δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ εηαηξεία κεηαθίλεζεο θνηηεηψλ θαη θαζεγεηψλ. Δπίζεο νη
Πξπηαλεία νθείιεη λα αζθήζεη ηε κέγηζηε πίεζε πξνο θάζε θαηεχζπλζε γηα
αθηνπιντθή ζχλδεζε ηνπ Ρεζχκλνπ..
Βαζηθά ζηνηρεία ηεο πνηφηεηαο ηεο θνηηεηηθήο δσήο είλαη ν ειεύζεξνο ρξόλνο
θαη ε ςπραγσγία. Απφ ηα ζρφιηα ζπκπεξαίλνπκε φηη νη θνηηεηέο ζην Ζξάθιεην
έρνπλ ιηγφηεξν ειεύζεξν ρξόλν ιφγσ θαη ηεο δπζθνιίαο ησλ ζπνπδψλ ηνπο πνπ ηνπο
πξνθαινχλ πεξηζζφηεξν άγρνο απ’ φηη νη ζπνπδέο ζην Ρέζπκλν. ρεηηθά κε ηε
δηαζθέδαζε, ππάξρνπλ αξθεηέο δπλαηφηεηεο θαη ζηηο δχν πφιεηο, φκσο ζην Ρέζπκλν
ππάξρεη πεξηζζφηεξνο ειεχζεξνο ρξφλνο θαη δπλαηφηεηα εχθνιεο ζπλάληεζεο ιφγσ
κηθξψλ απνζηάζεσλ θαη ιηγφηεξνπ άγρνπο. Σν ΠΚ νθείιεη λα δηνξγαλψλεη θαη λα
ρξεκαηνδνηεί πεξηζζφηεξεο αζιεηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο εθδειώζεηο γηα ηνπο
θνηηεηέο ηνπ, ηδίσο ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, πνπ ε πνιηηηζηηθή δσή ζηηο πφιεηο
κεηψλεηαη αηζζεηά. Δπηηέινπο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ην γηα πνιιά ρξφληα
εκηηειέο κεγάιν ακθηζέαηξν ζην Ρέζπκλν πνπ ζα αλαβαζκίζεη ηελ πνιηηηζηηθή δσή
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ αιιά θαη ηεο πφιεο. Σν Παλεπηζηήκην ζα πξέπεη λα εληζρχζεη
αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο θνηηεηηθέο πνιηηηζηηθέο νκάδεο θαη λα δηαηεξήζεη Φνηηεηηθά
ηέθηα κέζα ζηηο πφιεηο, γηα λα κε γίλνπλ γθέην νη παλεπηζηεκηνππφιεηο. Σν ΠΚ
νθείιεη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ Γήκσλ λα νξγαλψζεη πεξηζζφηεξν ηε καδηθή δσξεάλ
άζιεζε ζε ρψξνπο κέζα ζηελ πφιε, πνπ δεηνχλ θπξίσο νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο
πνπ αδπλαηνχλ λα πιεξψλνπλ ηα ηδησηηθά γπκλαζηήξηα.
Ζ δσξεάλ γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο ζύλδεζεο θαη πξόζβαζεο ζην Ηληεξλεη είλαη
ζέκα εζληθήο πνιηηηθήο, πνπ ην ΠΚ νθείιεη λα απαηηήζεη. Δπίζεο, αλαγθαία είλαη ε
βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο, ηδίσο ζην Ρέζπκλν, ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη
ςπρνινγηθήο ζηήξημεο, θαζψο θαη ε κεγαιχηεξε θξνληίδα γηα ηνπο θνηηεηέο κε
εηδηθέο αλάγθεο.
ε αληίζεζε κε ην Ζξάθιεην ε κηθξή πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ, παξά ηε ζπρλή αξλεηηθή
δεκνζηφηεηα γηα ζέκαηα παξαβαηηθφηεηαο θαη εγθιεκαηηθφηεηαο θπξίσο ζηα νξεηλά
ηνπ λνκνχ, εκπλέεη κεγαιχηεξε αίζζεζε αζθάιεηαο ιφγσ ηεο δνκήο θαη ηνπ
κεγέζνπο ηεο, φκσο πάζρεη ζηελ παξνρή ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζπγθξηηηθά κε ηα
λνζνθνκεία ηνπ Ζξαθιείνπ.

25

Δίλαη πνιχ ζεηηθφ φηη ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ληόπηνπο θαηνίθνπο
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κεγάιε πιεηνςεθία ζπλνιηθά θαιή θαη ζηηο δχν πφιεηο. Ζ
ζρέζε απηή έρεη επηδεηλσζεί ηειεπηαία απφ νξηζκέλνπο θεξδνζθφπνπο εθκηζζσηέο
πνπ απαηηνχλ αθξηβά ελνίθηα θαη έμσζε ησλ θνηηεηψλ απφ ηνλ Μάην γηα λα
ελνηθηάζνπλ κε ηελ ΑirBnB.
Σν φηη ε θνηηεηηθή πνηόηεηα δσήο παξά ηα φπνηα πξνβιήκαηα είλαη πνιχ θαιή
θαη ζηηο δχν πφιεηο ηνπ ΠΚ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηε δήισζε ηεο κεγάιεο
πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ηνπ ΠΚ πνπ θνηηνχλ ζην Ζξάθιεην θαη
ζην Ρέζπκλν φηη δελ ζα ηηο άιιαδε αλ κπνξνχζε γηα λα θνηηήζεη ζε άιιεο πφιεηο.
Μεγαιχηεξν πνζνζηφ δελ ζα άιιαδε ην Ρέζπκλν, εθθξάδνληαο έηζη κεγαιχηεξε
αγάπε γηα ηε κηθξή απηή επαξρηαθή πφιε πνπ δειψλεηαη πνιχ θαιχηεξε σο
θνηηεηνχπνιε, ζπγθξηηηθά κε ηε κεγαινχπνιε ηνπ Ζξαθιείνπ.
Σν βηνηηθφ επίπεδν θαη ε πνηφηεηα ηεο θνηηεηηθήο δσήο δελ είλαη θαζαξά
ηδησηηθέο ππνζέζεηο θαη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ, αιιά είλαη θαη πνιηηηθά ζέκαηα, ηε
βειηίσζε ησλ νπνίσλ ην Διιεληθφ θνηηεηηθφ θίλεκα δηεθδηθεί δηαρξνληθά κε
αγψλεο. Σα κεγάια πνζνζηά πνιηηηθήο αδηαθνξίαο θαη κε πνιηηηθήο έληαμεο ηα
εξκελεχνπκε σο αληίδξαζε ζηελ θνκκαηηθή πνιηηηθή θαη άξλεζε εθδήισζεο
πνιηηηθψλ απφςεσλ.
Ζ επηζπκία ησλ πεξηζζνηέξσλ πνπ καο απάληεζαλ λα θάλνπλ κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο θαη ε κεγάιε αηζηνδνμία ηνπο γηα ην κέιινλ εθθξάδνπλ κηα πνιχ ζεηηθή
δηάζεζε θαη πξννπηηθή γηα ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηέο καο, πνπ ζπνπδάδνπλ
αηζηφδνμα παξά ηα φπνηα πξνβιήκαηα ζηε θνίηεζή ηνπο, θαη απνηεινχλ ηελ ειπίδα
ηεο ρψξαο.
Σέινο, ζπζηήλνπκε ζην ΠΚ ηαρηηθή απηναμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ
θαη ηεο θνηηεηηθήο δσήο θαηά ηα πξφηππα ησλ μέλσλ παλεπηζηεκίσλ, γηα ηε
βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ πξνο ηνπο θνηηεηέο θαη δηδάζθνληεο.
Αιιά θαη ζηνπο Γήκνπο ησλ δχν πφιεσλ θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο
ζπζηήλνπκε ηαρηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε δίθαησλ αηηεκάησλ ηνπο.
ηελ Κξήηε ηνπ 21νπ αηψλα νη πφιεηο ηνπ Ζξαθιείνπ θαη Ρεζχκλνπ πνπ
θηινμελνχλ ην ΠΚ θαη εκπινπηίδνληαη πνηθηινηξφπσο απφ απηφ, κπνξνχλ θαη
πξέπεη λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν θηιηθέο θαη πξνζηηέο φρη κφλν γηα ηνπο ηνπξίζηεο,
αιιά θαη γηα ηνπο θνηηεηέο θαη δηδάζθνληεο.
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