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«Εμβολιαστείτε», το μήνυμα
πρύτανεων στους φοιτητές
Για να λειτουργήσουν ξανά διά ζώσης τα ΑΕΙ
Οι ηριπάνεις του ΕΜΠ, του Αριστοτελείου,
του ΟΠΑ, του ΕΚΠΑ και του Παν. Πατρών
ζητούν από τουε φοιτητέε να εμβολιαστούν
για να λειτουργήσουν διά ζώσηε τα ΑΕΙ
έπειτα από ένα έτοε τηλεκπαίδευσηε. Η
υπουργόε Παιδείαε Νίκη Κεραμέωε ζήτησε

επίσηε χθεε από φοιτητέε και εκπαιδευτικούε να εμβολιαστούν, λέγονταε ότι «από
τον Σεπτέμβριο πάμε σε ανοιχτά πανεπι
στήμια, σχολεία», ενώ δεν απέκλεισε να
θεσπιστούν κυρώσειε για τουε εκπαιδευτικούε που θα αρνηθούν να το κάνουν. Σελ. 4

Τα μηνύματα των πρύτανεων
Η κυβέρνηση προγραμματίζει
άνοιγμα των σχολείων και των
ΑΕΙ το επόμενο ακαδημαϊκό έτοε.
Την ίδια στιγμή, οι πρυτάνειε ζη
τούν από τουε φοιτητέε να εμ
βολιαστούν, ενώ, σύμφωνα με
πληροφορίεε τηε «Κ», το Μέγαρο
Μαξίμου κρίνει ότι η διά ζώσηε
επαναλειτουργία των ΑΕΙ έπειτα
από ένα έτοε τηλεκπαίδευσηε εί
ναι σημαντικό κίνητρο για τουε
νέουε να εμβολιαστούν, θεωρώνταε τουε πανεπιστημιακούε δα
σκάλου ε σημαντική φωνή για να
τουε πείσουν. Από την πλευρά
τηε χθεε η υπουργόε Παιδείαε Νί
κη Κεραμέωε ζήτησε (Alpha) από
φοιτητέε και εκπαιδευτικούε να
εμβολιαστούν, λέγονταε ότι «από
τον Σεπτέμβριο πάμε σε κανονική
λειτουργία όλων των εκπαιδευτι
κών δομών. Με ανοιχτά πανεπι
στήμια, σχολεία κ.λπ. Εχουμε το
όπλο του εμβολίου, όμωε θέλου
με ακόμα δρόμο για να χτίσουμε
το τείχοε ανοσίαε». Μάλιστα, δεν
απέκλεισε να θεσπιστούν κυρώσειε για τουε εκπαιδευτικούε που
δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν.
Επίσηε, ο πρόεδροε τηε Συνόδου
Πρυτάνεων και πρύτανηε του Γε
ωπονικού Πανεπιστημίου, Σπύροε Κίντζιοε, τόνισε χθεε στην
«Κ» ότι «δεν μπορεί να επαναλειτουργήσουν τα ΑΕΙ με διαφορετικούε όρουε σε σχέση με τουε

Τονίζουν την ανάγκη
του εμβολιασμού Νίκη Κεραμέας:
Από τον Σεπτέμβριο
ανοιχτά πανεπιστήμια,
σχολεία.
υπόλοιπουε κλειστούε χώρουε και
δραστηριότητεε».
Ειδικότερα, επιστολή στα μέλη
τηε πανεπιστημιακήε κοινότηταε
έστειλε χθεε ο πρύτανηε του ΑΠΘ
Νίκοε Παπάίωάννου, τονίζονταε
την αναγκαιότητα του εμβολια
σμού. «Το υπαγορεύει η κοινή λο
γική, η ίδια η πραγματικότητα τηε
μετάλλαξηε “Δέλτα" στιε χώρεε
τιε οποίεε έχει σαρώσει», αναφέ
ρει ο κ. Παπάίωάννου. Οπωε ση
μειώνει, «η διά ζώσηε επαναλει
τουργία του πανεπιστημίου τον
Σεπτέμβριο με την έναρξη του
ακαδημαϊκού έτουε είναι το ζη
τούμενο, που έπειτα από 18 μήνεε μακριά από τα αμφιθέατρα θα
πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευ
το, εφόσον κάθε διδάσκων, κάθε
ερευνητήε, κάθε εργαζόμενοε και
κάθε φοιτητήε μαε έχουν άμεση
πρόσβαση στο εμβόλιο και την
ασφάλεια και ελευθερίεε που αυ
τό εγγυάται. Ο εμβολιασμόε είναι

το μόνο διαβατήριο για την ασφα
λή επιστροφή στα αμφιθέατρα».
Από την πλευρά τηε, η πρυ
τανεία του ΕΜΠ σε μήνυμά τηε
αναφέρει ότι «ενόψει τηε νέαε
ακαδημαϊκήε χρονιάε και υπό το
φωε των νέων δεδομένων, είναι
καθήκον όλων μαε, δασκάλων και
φοιτητών, να δώσουμε το καλό
παράδειγμα και στην υπόλοιπη
κοινωνία και να σπεύσουμε να
προγραμματίσουμε τον εμβολι
ασμό μαε. Οσο το δυνατόν πιο
σύντομα».
Στο ίδιο πλαίσιο οι πρυτανικέε
αρχέε του ΟΠΑ ανέφεραν ότι «κάνονταε το εμβόλιο θωρακίζουμε
υγειονομικά τουε εαυτούε μαε
αλλά και τουε άλλουε, είναι συνεπώε μια σοβαρή πράξη αλληλεγγύηε και ευθύνηε. Ολοι εμείε
που θέλουμε να ξαναβρεθούμε
στα αμφιθέατρα, που βιαζόμα
στε να ξαναπάρουμε πίσω τη ζωή
που στερηθήκαμε τόσο καιρό,
αλλά που ταυτόχρονα δεν θέλου
με να αρρωστήσουν εξαιτίαε μαε
αγαπημένα πρόσωπα, μπορούμε
να τα πετύχουμε όλα αυτά με το
εμβόλιο». Σχετικό μήνυμα είχαν
στείλει την Παρασκευή ο πρύτα
νηε του Πανεπιστημίου Αθηνών
Θάνοε Δημόπουλοε και ο πρύτα
νηε του Παν. Πατρών Χρήστοε
Μπούραε.
ΑΠ. Λ.

1

