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ΑΜΕΣΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΡΩΝ, ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ

ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΑΕΙ

΄Ε να σχεδόν µήνα πριν την έναρξη του νέου
ακαδηµαϊκού έτους είναι ακόµη αβέβαιο

αν και κατά πόσο ϑα µπορέσουν να επαναλει-
τουργήσουν οι ακαδηµαϊκές δραστηριότητες κα-
νονικά, µε πρώτα απ’ όλα τα µαθήµατα στα εργα-
στήρια, στις αίθουσες και στα αµφιθέατρα. ΄Εχουν
συµπληρωθεί σχεδόν δύο έτη που οι διαδικασίες
εκπαίδευσης γίνονται εξ αποστάσεως και γίνεται
ορατός ο κίνδυνος να ϕτάσουµε στο σηµείο που
τα ΑΕΙ ϑα ϐγάλουν πτυχιούχους που δεν πέρασαν
ούτε µία µέρα σε πανεπιστηµιακό χώρο.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί λύση
έσχατης ανάγκης, όπως και οι εξ αποστάσεως εξε-
τάσεις, και αν µονιµοποιηθούν ϑα επιφέρουν ϐα-
ϱύτατες αλλοιώσεις στην ποιότητα της παρεχόµε-
νης εκπαίδευσης. Εποµένως είναι επιτακτική α-
νάγκη να γίνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να επανα-
λειτουργήσει η κανονική και ορθή εκπαιδευτική
διαδικασία.

Η ευθύνη εδώ ανήκει πρώτ’ απ’ όλα στην Πολι-

τεία, αλλά και στη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ. Χρειάζε-
ται να επεξεργαστούν άµεσα εφαρµόσιµα µέτρα,
δεδοµένου ότι τα πανεπιστήµια διαφέρουν ουσιω-
δώς από τα σχολεία, οι «τάξεις» είναι πολυπλη-
ϑέστατες και πρακτικά ο έλεγχος διαφόρων πιστο-
ποιητικών, τεστ κ.λπ. είναι εξαιρετικά δύσκολος.
Πρέπει να ενισχυθούν οι υποδοµές ελέγχου της
πανδηµίας στις σχολές (π.χ., κέντρα προληπτι-
κών ελέγχων µε πολλά δωρεάν τεστ, κλινικών ε-
ξετάσεων για περιστατικά κρουσµάτων, ιατρικής
καθοδήγησης και παρακολούθησης µε ϕαρµα-
κευτική αγωγή, κ.λπ.). Η Ιατρική Σχολή µπο-
ϱεί και οφείλει να αναδείξει το ϱόλο της µέσα
στο ΕΚΠΑ και να συµβάλει αποφασιστικά σε αυ-
τά τα µέτρα. Τέλος, η αναγκαιότητα εµβολιασµού
πρέπει να προβληθεί µε την απαραίτητη καµπάνια
µέσα στην ακαδηµαϊκή κοινότητα και χρειάζεται
να δηµιουργηθούν εµβολιαστικά κέντρα εντός των
ΑΕΙ. Η πολιτική οικονοµικής ασφυξίας των ΑΕΙ
που ακολουθούν διαχρονικά οι Ελληνικές κυβερ-
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νήσεις πρέπει τώρα τουλάχιστον να παρακαµφθεί
— άλλωστε πανδηµία έχουµε.

Ευχόµαστε καλό αλλά πρωτίστως ασφαλές, εν
µέσω εκτεταµένων καταστροφών, υπόλοιπο καλο-
καιριού στους συναδέλφους και ελπίζουµε, έστω

και ένα µήνα πριν την έναρξη του νέου ακαδηµα-
ϊκού έτους, να διατυπωθεί επιτέλους κάποιο εφαρ-
µόσιµο σχέδιο ανοίγµατος των ΑΕΙ. Και κυρίως να
ξεκινήσει άµεσα η υλοποίησή του.

Ο Πρόεδρος Ο Γραµµατέας
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