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ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΑΕΙ

λέποντας τους µήνες να περνούν χωρίς καµία προετοιµασία για το ασφαλές άνοιγµα των ΑΕΙ, ο Σύλλογος µας µε ανακοίνωση του
στις 05/08 επισήµανε ότι είναι επιτακτική ανάγκη
να επαναλειτουργήσει συντεταγµένα η εκπαιδευτική διαδικασία. Η ανακοίνωση µας κατέληγε
«ελπίζουµε, έστω και ένα µήνα πριν την έναρξη
του νέου ακαδηµαϊκού έτους, να διατυπωθεί επιτέλους κάποιο εφαρµόσιµο σχέδιο ανοίγµατος των
ΑΕΙ. Και κυρίως να ξεκινήσει άµεσα η υλοποίησή
του.»
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Σχεδόν ένα µήνα µετά την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους η απάντηση της Πολιτείας είναι
να ανοίξουν οι σχολές ασύντακτα και χωρίς εϕαρµόσιµα µέτρα. Με την από 18/09/21 ΚΥΑ
ΑΠΟΦ. Αριθµ. ∆1α/ΓΠ.οικ.57069 ϱυθµίζονται
µε λεπτοµέρεια όλες οι δραστηριότητες στην Επικράτεια. Κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία
στα ΑΕΙ προβλέπεται να γίνεται δια Ϲώσης µε έλεγ-

χο πιστοποιητικών εµβολιασµού, νόσησης κ.ο.κ.
για όσους µετέχουν σε αυτή. ΄Οτι ο έλεγχος όσων
ϑα µπαίνουν και ϐγαίνουν στα αµφιθέατρα και
τις αίϑουσες απαιτεί µόνο στο ΕΚΠΑ εκατοντάδες
άτοµα προσωπικό δεν απασχόλησε τους συντάκτες
της ΚΥΑ. ΄Οτι τα κτίρια είναι ως επί το πλείστον αχανή, µε πληµµελέστατη καθαριότητα, µε πολλαπλές εισόδους και οι ϕοιτητές και το προσωπικό
συνευρίσκονται σε κάθε είδους κλειστούς χώρους
όπως κυλικεία, γραφεία οµοίως. Προβάλλεται
ένα υπερ-αισιόδοξο ποσοστό εµβολιασµένων ϕοιτητών, το οποίο είναι άγνωστο από πού προέκυψε
και κατά τεκµήριο δεν µπορεί να περιλαµβάνει
τους πρωτοετείς, και αφήνεται να εννοηθεί ότι όλα
ϑα πάνε καλά.
΄Οτι οι εµβολιασµένοι µεταδίδουν τον ιό και
νοσούν το έχουν τεκµηριώσει αρµοδιότεροι από
εµάς. Η αποφυγή του συνωστισµού παραµένει
σηµαντικό µέτρο προστασίας, αλλά στα ΑΕΙ µε

τα υποχρεωτικά µαθήµατα των 200, 300, 500+
ϕοιτητών ο συνωστισµός επιβάλλεται. Με δελτίο
τύπου στις 17/09, γραµµένο σαν να απευθύνεται σε νεοσύλλεκτους, το Υπουργείο Παιδείας τονίζει απειλητικά ότι κάθε εκπαιδευτική διαδικασία πραγµατοποιείται µε τη «µέγιστη πληρότητα».
Στις εξετάσεις Σεπτεµβρίου που γίνονται δια Ϲώσης
επιβάλλονται και ορθά αποστάσεις 1,5 µέτρου µεταξύ των ϕοιτητών, µειωµένη διάρκεια εξέτασης
και διάφορα άλλα. Από 01/10 προφανώς απαγορεύτηκε µε διάταγµα η µετάδοση του ιού και
µπορούµε να επιστρέψουµε στην «κανονικότητα».
Οι αντιφάσεις δεν έχουν τελειωµό. Στα συνέδρια που ϑα γίνονται στα ΑΕΙ µε ϐάση το Παϱάρτηµα 12 της ανωτέρω ΚΥΑ επιβάλλεται η υϐριδική διεξαγωγή τους και τίθενται αυστηρές
προϋποθέσεις για αποστάσεις ανάµεσα στους συνέδρους που παρίστανται δια Ϲώσης, την υγιεινή των χώρων, την ιχνηλάτηση πιθανών κρουσµάτων κ.ο.κ. Για την εκπαιδευτική διαδικασία
ισχύουν τα ίδια ; ΄Οχι, εκεί δεν χρειάζονται τέτοιες
πολυτέλειες. . .
Για τις ορκωµοσίες στα ΑΕΙ το Παράρτηµα 15
της ΚΥΑ επιβάλλει να διεξάγονται αποκλειστικά
στο ύπαιθρο, µόνο µε καθήµενους, υποχρεωτική
απόσταση 1,5 µέτρου µεταξύ των ϑέσεων. Για την
εκπαιδευτική διαδικασία ; ∆εν χρειάζονται πολυτέλειες.

µία υποθάλπει και την πανδηµία. Αναφέρουµε
εδώ σαν παράδειγµα έγκαιρης προετοιµασίας ότι
ο Ενιαίος Σύλλογος ∆ΕΠ του ΑΠΘ έχει συστήσει
από τον Μάρτιο επιτροπή ειδικών (π.χ. καθηγητές Ιατρικής) για την ασφαλή επαναλειτουργία.
΄Εχει κατατεθεί πόρισµα µε προτάσεις, οι οποίες
πρόσφατα επικαιροποιήθηκαν αλλά αγνοήθηκαν
παντελώς από υπουργείο και πρυτανικές αρχές.

Αν είχε γίνει στοιχειώδης προετοιµασία, ϑα είχε αναδειχθεί το σύνθετο του προβλήµατος. Πέρα
από τη µεγάλη συρροή σε κλειστούς χώρους, συχνά χωρίς καθόλου παράθυρα και αερισµό από
κακό έως ανύπαρκτο, υπάρχουν πολλές άλλες
πτυχές. Σαν παράδειγµα και µόνο αναφέρουµε
πώς είναι δυνατό να γίνει ιχνηλάτηση όταν σε ένα
αµφιθέατρο συνήθως είναι άγνωστο ποιος κάθεται
πού ; Αλλά είπαµε. ∆εν χρειάζονται πολυτέλειες.
Αναρωτιόµαστε αν ένα ποσοστό απωλειών ανϑρώπινων Ϲωών ϑεωρείται µοιραίο και αναπόφευκτο από τους ιθύνοντες. Στήνεται ένα σκηνικό
όπου επιβάλλονται χωρίς σχέδιο ανεδαφικά και
ανεφάρµοστα µέτρα, για την αποτυχία των οποίων
οι υπεύθυνοι έχουν ήδη ϐρεθεί : Είναι η ακαδηµαϊκή κοινότητα, που πλέον εκτός από την ανο-

Ελλείψει οποιουδήποτε προγραµµατισµού,
Ϲητάµε το µόνο εύλογο αυτή τη στιγµή. Τα τµήµατα σε συνεργασία µε τους διδάσκοντες να έχουν τη
δυνατότητα να ορίσουν και να τροποποιούν τους
τρόπους διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε γνώµονα την ανάγκη δια Ϲώσης συµµετοχής των ϕοιτητών αλλά σε συνδυασµό µε και όχι
ενάντια στη διαφύλαξη της υγείας όλων των µελών
της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Κάθε κεντρική κατεύθυνση και ουσιαστική αρωγή προς αυτή
την κατεύθυνση ϑα είναι καλοδεχούµενη, εάν και
όταν υπάρξει.

Το σήριαλ ϑα έχει και άλλα επεισόδια. Η Νοµική Σχολή του ΕΚΠΑ ανακοίνωσε ότι τα µεγάλα
µαθήµατα ϑα γίνουν εξ αποστάσεως. Στο ανακοινωθέν της Συνόδου των Πρυτάνεων στις 22/09
διαβάζουµε
«Η Υπουργός διαβεβαίωσε ότι ϑα προχωρήσει
ταχύτατα η έκδοση της ΚΥΑ που ϑα διέπει τη δια
Ϲώσης εκπαιδευτική λειτουργία. Επιπλέον ενηµέρωσε τη Σύνοδο για τη διάθεση 400 νέων ϑέσεων ∆ΕΠ στα Πανεπιστήµια.
Η Σύνοδος εκφράζει την αισιοδοξία της για
την ασφαλή µετάβαση στη δια Ϲώσης εκπαιδευτική
λειτουργία και καλεί τα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας σε συστράτευση.»
Με ϐάση όσα προαναφέραµε µας δηµιουργεί
ϱίγη ανησυχίας η λέξη συστράτευση. Η αισιοδοξία της ϐούλησης είναι κούφια όταν ο σχεδιασµός
ακόµα αναζητείται, µία εβδοµάδα πριν την έναρξη
των µαθηµάτων.

ΥΓ. Για τις 400 ϑέσεις µελών ∆ΕΠ που µεγαλόθυµα ανακοίνωσε η κ. υπουργός στους πρυτάνεις, αρκούµαστε να παρατηρήσουµε ότι στις
2

αναπληρωθεί η ϑέση τους είναι µάλλον πολύ πεϱισσότεροι από 400. ΄Οπως είπαµε, πολυτέλειες
στα ΑΕΙ δεν χρειάζονται.

«νέες» ϑέσεις προφανώς περιλαµβάνεται και η υποχρεωτική από τον νόµο αναπλήρωση των εκατοντάδων ανά έτος αφυπηρετήσεων. Ενώ αυτοί που
αφυπηρέτησαν τα τελευταία χρόνια και δεν έχει
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