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Κανονικά πανεπιστήμια και σχολεία από Σεπτέμβριο
η διαβεβαίωση πως από τον Σεπτέμβριο τα
σχολεία και τα πανεπιστήμια θα λειτουργήσουν
κανονικά έδωσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.
«Από τον Σεπτέμβριο πάμε σε κανονική λειτουργία
όλων των εκπαιδευτικών δομών. Με ανοιχτά πανεπι
στήμια, σχολεία, σχολές επαγγελματικής κατάρτισης
κ.ό.κ.Έχουμε το όπλο του εμβολίου, όμως θέλουμε
ακόμα δρόμο για να χτίσουμε το τείχος ανοσίας»,
ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον τηλεοπτικό
σταθμό Alpha.
Απαντώντας σε ερώτηση εάν θα ενταχθούν στο σύστη
μα του υποχρεωτικού εμβολιασμού και οι εκπαιδευτι
κοί και αν θα υπάρξουν κυρώσεις για τους εκπαιδευτι
κούς που αρνούνται να εμβολιαστούν, η κ. Κεραμέως
απάντησε πως «εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα» για
να προσθέσει: «Παρακολουθούμε την εξέλιξη της
πανδημίας. Δεν έχουμε άλλη απόφαση πέρα από όσα
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και οι άλλοι υπουργοί.
Πρέπει να παρακινήσουμε τον πληθυσμό να εμβολι
αστεί. Οι πιθανότητες να νοσήσει ένας ανεμβολίαστος
είναι πάρα πολύ υψηλές».
«Τρεις στους τέσσερις εκπαιδευτικούς μας, το 73%,
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έχουν εμβολιαστεί ή έχουν κλείσει ραντεβού. Και τους
ευχαριστούμε πάρα πολύ γι’ αυτή την ανταπόκριση.
Όμως χρειαζόμαστε περισσότερους εμβολιασμούς.
Απευθύνω πρόσκληση στους εκπαιδευτικούς και
τους φοιτητές μας να εμβολιαστούν. Πέρυσι είχαμε
την πανδημία, όμως δεν είχαμε αυτό το υπερόπλο
που έχουμε σήμερα, το εμβόλιο» ανέφερε ακόμη η
υπουργός Παιδείας.

Οι πρυτανικές αρχές καλούν
τους φοιτητές να εμβολιαστούν
Υπέρ των εμβολιασμών τάσσονται οι πρυτανικές αρχές
των Πανεπιστημίων της χώρας καλώντας τους φοι
τητές να εμβολιαστούν προκειμένου να αρχίσει δια
ζώσης η νέα ακαδημαϊκή χρονιά.
Το θέμα θα συζητηθεί και στη Σύνοδο των πρυτάνεων
που ξεκίνησε σήμερα στους Δελφούς και θα ολοκλη
ρωθεί το Σάββατο, με την παρουσία της ηγεσίας του
υπουργείου Παιδείας.
Η αρχή έγινε με τον πρύτανη του ΕΚΠΑ θάνο Δημόπουλο, ο οποίος μίλησε και ως γιατρός για τη σημασία
των εμβολιασμών. «Επειδή, όμως, το επόμενο εξά
μηνο είναι «στο χέρι μας» να γίνει δια ζώσης, όπως

όλοι και όλες θέλουμε, υπογραμμίζω σε όλους τους
υποψήφιους και όλες τις υποψήφιες, καθώς και τους
ενεργούς φοιτητές και φοιτήτριές μας την ανάγκη για
εμβολιασμό το συντομότερο δυνατόν και σίγουρα μέσα
στο καλοκαίρι, ούτως ώστε τον Σεπτέμβριο να αφήσουμε τον κορωνοϊό έξω από τα Πανεπιστήμιά μας.
Εξάλλου αυτή είναι και η πρακτική που ακολουθείται
σε πολλά άλλα Πανεπιστήμια στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ
και σε άλλες χώρες».
Σε εμβολιασμό καλεί τους φοιτητές του ΕΜΠ η πρυ
τανεία του ιδρύματος με στόχο την επαναφορά στην
κανονικότητα και στη δια ζώσης λειτουργία τόσο των
παραδόσεων όσο και των εργαστηρίων. Την αναγκαι
ότητα της επιστροφής στις αίθουσες διδασκαλίας με
υπευθυνότητα και ασφάλεια για την υγεία των φοι
τητών επισημαίνει η διοίκηση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία καλεί τους φοιτητές να
εμβολιαστούν ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη
εκπαιδευτική διαδικασία.
Επίσης, σε μήνυμα των Πρυτανικών Αρχών του ΟΠΑ
τονίζεται ότι «0 εμβολιασμός είναι μονόδρομος για την
επιστροφή στην κανονικότητα».
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