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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ
Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών ΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ-ΔΙΠΑΕ εκφράζει τον προβληματισμό της για τη
σκοπιμότητα της αιφνιδιαστικής απόφασης του ΥΠΑΙΘ που ορίζει την προσωρινή αναστολή της
λειτουργίας των φοιτητικών εστιών στα ΑΕΙ λόγω κορονοϊού, μεταξύ των οποίων και των εστιών του
ΑΠΘ. Η γενικόλογη αναφορά περί αναστολής της λειτουργίας των εστιών για προληπτικούς λόγους
δημόσιας υγείας δεν αποτελεί επαρκή αιτιολογία, αλλά ομολογία της αδυναμίας διασφάλισης συνθηκών
υγιούς διαβίωσης σε αυτές τις οργανωμένες δημόσιες δομές κατοικίας. Η ταυτόχρονη και χωρίς ιατρικό
έλεγχο μετακίνηση αρκετών εκατοντάδων νέων ανά την επικράτεια δεν αποτελεί την ασφαλέστερη
επιλογή στην παρούσα συγκυρία. Η επιλογή αυτή αντιβαίνει και αναιρεί το σχεδιασμό διασποράς της
επιδημίας από περιοχές με υψηλούς δείκτες κρουσμάτων (αστικά κέντρα) προς περιοχές με
χαμηλότερους δείκτες (επαρχία).
Μετά την αρχική ανακοίνωση της αναστολής των μαθημάτων και της εκπαιδευτικής λειτουργίας των
Ιδρυμάτων από τις 11 Μαρτίου 2020 και για 14 ημέρες έως και Τετάρτη 25 Μαρτίου, αλλά και με την
πρόσφατη επέκταση της αναστολής έως και τις 10 Απριλίου, οι φοιτητές έχουν προ πολλού και μαζικά
μετακινηθεί από τις πόλεις φοίτησης τους προς το μόνιμο τόπο κατοικία τους. Όσοι φοιτητές διαμένουν
ακόμη στις φοιτητικές εστίες έχουν αντικειμενικές δυσκολίες εγκατάστασης κάπου αλλού. Επομένως, το
πρόβλημα είναι υπαρκτό και το αίτημα των εναπομεινάντων φοιτητών πρέπει να εξεταστεί και σε αυτή
τη βάση.
Καλούμε τις Αρχές του ΑΠΘ και των άλλων Πανεπιστημίων της πόλης να φροντίσουν υπεύθυνα για
τους φοιτητές/τριες που διαμένουν στις εστίες που λειτουργούν στο ΑΠΘ και αλλού και να αναλάβουν
τις απαραίτητες πρωτοβουλίες προς το υπουργείο, έτσι ώστε να βρεθεί μια συναινετική λύση με
γνώμονα την κρισιμότητα της κατάστασης.
Η παρούσα συγκυρία, εκτός από την υπαρξιακή πλέον ανάγκη για την ενίσχυση του δημόσιου
συστήματος Υγείας, αναδεικνύει επίσης την αναγκαιότητα σχεδιασμού δημόσιων πολιτικών για την
ενίσχυση της φοιτητικής στέγασης και φοιτητικής μέριμνας σε όλα τα ιδρύματα της χώρας.
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