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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΤΕΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΑΕΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΝΑ ΤΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ !

ς σύλλογος, εγκαίρως, ταχθήκαµε υπέρ της
διεξαγωγής των µαθηµάτων µε ϕυσική παϱουσία Ϲητώντας όµως αυτό να γίνει ϐάσει σχεδίου, µε κατάλληλα µέτρα προστασίας/ελέγχου,
και κάναµε συγκεκριµένες προτάσεις σε αυτή την
κατεύθυνση (ϐλ. ανακοίνωση µας της 5ης Αυγούστου). Η ΚΥΑ που ακολούθησε ενάµιση µήνα
µετά σχετικά µε την επαναλειτουργία των ΑΕΙ
(Β΄4337/18.09.2021) ήταν παντελώς αντιφατική
και ανεφάρµοστη, όπως δείξαµε αναλυτικά µε την
από 24/09 ανακοίνωση µας. Ακολούθησε εσπευσµένα δεύτερη ΚΥΑ (Β΄4406/24.09.2021) χωρίς
να αλλάξει τίποτα ουσιαστικό πέρα από την έµµεση αναγνώριση ότι οι έλεγχοι των πιστοποιητικών
εµβολιασµού κοκ ήταν ανέφικτοι.

Ω

∆ιαπιστώνουµε µε ϑλίψη ότι η Σύγκλητος του
ΕΚΠΑ, ιστορικού ιδρύµατος µε τις αρχαιότερες Ι-

ατρικές και Νοµικές Σχολές της χώρας και καθ’
ύλην αρµόδιες για το Ϲήτηµα, δεν ϐρήκε ούτε ένα
ορθολογικό επιχείρηµα να αντιτάξει στον εγχώριο
«τραµπισµό» ενηµερώνοντας παράλληλα ως οϕείλει και την ελληνική κοινωνία. Για όσους ϑεωρούν
ότι ίσως υπερβάλλουµε µε τον όρο «τραµπισµός»,
να υπενθυµίσουµε ότι µε τις ανωτέρω ΚΥΑ ο συνωστισµός στα µαθήµατα δεν ευνοείται απλά, αλλά
ϱητά επιβάλλεται. Αµφιθέατρα, χωρίς παράθυρα
και µε µηδενικό αερισµό, οφείλουν να λειτουργούν µε «µέγιστη πληρότητα», που σηµαίνει µε
ορθίους και καθήµενους στα σκαλοπάτια, όπως
γίνεται σε κάθε αρχή εξαµήνου. Την ίδια στιγµή τα γήπεδα για παράδειγµα, αν και ανοικτοί
χώροι, λειτουργούν µε πληρότητα έως το 80% της
χωρητικότητάς τους.
΄Εχουµε συρθεί στην έναρξη των µαθηµάτων

απολύµανσης των χώρων των Α.Ε.Ι. όπου διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία (αίθουσες, αµφιθέατρα, εργαστήρια κλπ), όπως και τη διασφάλιση επαρκούς αερισµού και τον συχνό καθαρισµό τους
µε την εφαρµογή απολυµαντικών σε επιφάνειες,
όπως έδρανα, πάγκους εργασίας και εργαστηριακό εξοπλισµό.»
Είναι χαρακτηριστική η µετάθεση ευθυνών
που επιχειρείται ανερυθρίαστα. Προσδιορίζονται
παντελώς ανεδαφικοί όροι λειτουργίας και αν αυτοί δεν µπορούν να τηρηθούν, απλά «κόψτε τον
λαιµό σας». Ως ένα ακόµα παράδειγµα, αναρωτιόµαστε πώς να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται οι χώροι διδασκαλίας όταν τα µαθήµατα γίνονται συνεχόµενα το ένα µε το άλλο και οι αίθουσες
δεν επαρκούν ώστε να υπάρξουν ενδιάµεσα χρονικά κενά για «πολυτέλειες» όπως απολυµάνσεις
και καθαρισµούς. Το αν υπάρχει επαρκές σχετικό προσωπικό δεν το εξετάζουµε καν. Για το
ανέκδοτο της «διασφάλισης επαρκούς αερισµού»,
µιλήσαµε ήδη. Για επιδηµιολογική επιτήρηση,
πρόβλεψη για µαζικούς διαγνωστικούς ελέγχους
και άλλα πολλά, ας µην µιλήσουµε καλύτερα.
Η κατάσταση που εκθέσαµε επιγραµµατικά
πιο πάνω είναι απολύτως οικεία σε όποιον έχει
ϑητεύσει στα ελληνικά πανεπιστήµια και αναρωτιόµαστε γιατί δεν λαµβάνεται υπόψη από το υπουργείο και τις διοικήσεις των ΑΕΙ.
΄Εστω και την ύστατη ώρα Ϲητάµε το αυτονόητο : τα τµήµατα σε συνεργασία µε τους πλέον αρµόδιους, τους διδάσκοντες, να κρίνουν αν το κάθε
µάθηµα διεξάγεται σε συνθήκες υγειονοµικής ασφάλειας. Αν όχι, πρέπει να µπορεί να διακόπτεται η διεξαγωγή του και να λαµβάνεται κάθε αναγκαία απόφαση για την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

χωρίς τους πιο στοιχειώδεις και αναγκαίους όρους
ασφάλειας.
Για πολλοστή ϕορά διαπιστώνουµε ότι η αυτοδιοίκηση των ιδρυµάτων είναι προσχηµατική. Ισχύει όταν τα ΑΕΙ πρέπει να ϐρουν χρήµατα για
να λειτουργήσουν, µέσω π.χ. της «κολλεγιοποίησης» τους (ϐλ. την από 20/07 ανακοίνωση µας)
αλλά από την άλλη, απαγορεύεται να εκτιµήσουν
τα ίδια πόσοι χωράνε µε ασφάλεια σε αίθουσες
και αµφιθέατρα που είναι σε αδιάλειπτη χρήση
από το πρωί µέχρι το ϐράδι και µεταξύ πολλών
άλλων ελαττωµάτων διαθέτουν κακό ή ανύπαρκτο
αερισµό. Να το εξηγήσουµε για τους επιτελείς της
αριστείας : Ανύπαρκτος αερισµός σηµαίνει χωρίς
παράθυρα, ενίοτε κιόλας µε ανακύκλωση του αέρα µέσω κλιµατιστικών, που έχει αποδειχθεί από
µελέτες ότι συντελούν τα µέγιστα στη διάδοση της
COVID19. Επαναλαµβάνουµε : «Χωρίς παράθυϱα» σηµαίνει αυτό ακριβώς που κατάλαβε ο αναγνώστης : χωρίς κανένα παράθυρο. Ελπίζουµε να
είναι σαφές.
Το πρώτο και κύριο µέληµα για όλους µας είναι η διασφάλιση κατά το δυνατό της υγείας όλων
των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Μας ανησυχεί όµως επίσης ότι η απουσία ουσιαστικών
και εφαρµόσιµων υγειονοµικών πρωτοκόλλων αϕήνει έκθετους τους προέδρους των τµηµάτων,
τους διδάσκοντες και δυνάµει όλο το προσωπικό του ΕΚΠΑ σε απροσδιόριστες πειθαρχικές και
ίσως και ποινικές ευθύνες. ∆εν είµαστε νοµικοί
ειδήµονες αλλά ποιος ϕέρει την ευθύνη αν δεν
µπορούν να εφαρµοστούν όσα προβλέπονται ; Για
παράδειγµα, η παρ. 2 του άρθου 14 της δεύτερης
ΚΥΑ αποφασίζει και διατάσσει :
«Το Α.Ε.Ι. µεριµνά για την τήρηση όλων των
αναγκαίων µέτρων υγιεινής και καθαριότητας και
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