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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

    

  
  

 

Προς:  τους φοιτητές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών 

 

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές, 

 Σχεδόν δύο χρόνια μακριά από τον φυσικό μας χώρο, την πανεπιστημιούπολη, τις 

αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια και τις βιβλιοθήκες είναι υπερβολικά πολύ! Κάποιοι 

από εσάς αρχίζετε το τρίτο έτος σπουδών σας χωρίς να έχετε ζήσει ουσιαστικά τη φοιτητική 

ζωή, δεν έχετε δει εκ του σύνεγγυς τους καθηγητές σας ούτε εκείνοι έχουν γνωρίσει τους 

φοιτητές τους. Κατά την μακρά περίοδο του εγκλεισμού λόγω της πανδημίας τα ψηφιακά 

εργαλεία ήταν μια κάποια λύση και η αξιοποίησή τους μας επέτρεψε να αντιμετωπίσουμε 

την πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση και να συνεχίσουμε, έστω με κάποιες εκπτώσεις, την 

εκπαιδευτική διαδικασία εξ αποστάσεως.  

Όμως αυτή η κατάσταση έχει αγγίξει τα όριά της, οι συνέπειές της σε ψυχολογικό, 

εκπαιδευτικό και κοινωνικό επίπεδο είναι εμφανείς σε διδάσκοντες και διδασκόμενους. Αν 

και ο Covid-19 παραμένει ενεργός και μέσω των μεταλλάξεών του το ίδιο απειλητικός, η 

επιστροφή σε μια είδους κανονικότητα προβάλλει ως αδήριτη ανάγκη. Το Τμήμα Θεατρικών 

Σπουδών μαζί με το σύνολο του Πανεπιστημίου Πατρών ανοίγει και πάλι τους χώρους του 

να υποδεχθεί τους φοιτητές του, λαμβάνοντας μέτρα προφύλαξης. 

Το σημαντικότερο και αποτελεσματικότερο μέτρο προφύλαξης για όλους μας είναι 

το όπλο που μας παρέχει η επιστήμη: το εμβόλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει το 

Πανεπιστήμιο, το ποσοστό εμβολιασμένων φοιτητών και ιδιαίτερα διδασκόντων είναι 

συντριπτικά υψηλό. Αυτό θα έπρεπε να θεωρείται αναμενόμενο στον κατεξοχήν χώρο 

επιστημονικής σπουδής και έρευνας. Η στενή σχέση μας με την Επιστήμη δεν δικαιολογεί 

εκ μέρους μας καμιά αμφισβήτηση του μοναδικού επιστημονικού όπλου κατά του 

κορωνοϊού. Οφείλουμε όχι μόνο να εμβολιαστούμε οι ίδιοι, αν δεν το έχουμε κάνει ήδη, αλλά 
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να πείσουμε και τον κοινωνικό μας περίγυρο να το κάνει, επιδεικνύοντας έτσι αίσθημα 

ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Επιστρέφοντας στις 11 Οκτωβρίου 2021 στη διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία, 

πρέπει να ακολουθούμε κανόνες προστασίας υγείας για εμάς και τους συμφοιτητές και 

καθηγητές μας. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε αναρτημένες στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος αλλά και σε δημόσιους χώρους (είσοδοι αιθουσών, Βιβλιοθήκη, Γραμματεία κ. α.). 

Συνοπτικά αναφέρω: στα μαθήματα, σεμινάρια και εργαστήρια μπορούν να συμμετέχουν 

μόνο φοιτητές που έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις ή έχουν νοσήσει και έχουν εμβολιαστεί 

με μία δόση εμβολίου. Σε αντίθετη περίπτωση ο φοιτητής θα πρέπει πρόσφατα να έχει 

διαγνωσθεί αρνητικός είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη 

μέθοδο PCR είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid 

test). Σημειώνεται ότι υποχρέωση για επανάληψη του ελέγχου έχουν σύμφωνα με το νόμο 

οι υπόχρεοι δύο φορές κάθε εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή. Σε κάθε περίπτωση ο 

φοιτητής είναι υποχρεωμένος να φέρει σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο 

πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει ότι ικανοποιούνται μια από τις παραπάνω 

προϋποθέσεις. Μην ξεχνάτε επίσης τη συνεχή χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους καθ’ 

όλη τη διάρκεια των μαθημάτων. 

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,  

ας δείξουμε κοινωνική ευθύνη και την απαιτούμενη συνείδηση και ευαισθησία 

συλλογικότητας. Το Τμήμα παρακαλεί εσάς, τους φοιτητές του, να εμβολιαστείτε όλοι για 

να επιστρέψουμε με φυσική παρουσία, ώστε να μπορέσουν να γίνουν τα μαθήματα χωρίς 

ανησυχία και φόβο, με εμπιστοσύνη στην Επιστήμη και τα επιτεύγματά της. Το 

εμβολιαστικό κέντρο στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου είναι πολύ κοντά στις 

εγκαταστάσεις του Τμήματός μας και μπορείτε να κλείσετε άμεσα ραντεβού για την 

επόμενη κιόλας ημέρα. 

 Το σύνθημά μας ας είναι: εμβολιαζόμαστε και επιστρέφουμε υγιείς και 

ασφαλείς! Οι διδάσκοντες του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών σας περιμένουμε με χαρά. 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος                                                                                                                             

Ιωάννης Πανούσης                                                                                                                            

Αναπληρωτής Καθηγητής 


