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Σε εξέλιξη βρίσκονται συντονισμένες ενέργειες του υφυπουργού Παιδείας Βασίλη Διγαλάκη
και του υπουργείου Εξωτερικών,

για τον επαναπατρισμό των εκατοντάδων φοιτητών Ελληνικών Πανεπιστημίων που
βρίσκονται στην Ιταλία και την Ισπανία. Αυτό έκανε γνωστό μιλώντας στο GRTimes o
Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Νίκος Παπαϊωάννου,
επισημαίνοντας πως οι φοιτητές που βρίσκονται στις παραπάνω χώρες, 187 στο σύνολο,
μπορούν να επικοινωνήσουν με τις εκεί πρεσβείες μας, ώστε στη συνέχεια να βρεθεί ένας
πρόσφορος τρόπος επιστροφής. Υπενθυμίζεται πως λόγω της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης
του κορονοϊού στην Ισπανία και την Ιταλία, όπου έχουν καταγραφεί χιλιάδες κρούσματα και
θάνατοι, οι Ελληνικές αρχές, σύμφωνα και με ΝΟΤΑΜ της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας, απαγόρευσαν μέσα στο Σαββατοκύριακο τις πτήσεις από και προς τα
αεροδρόμια των δύο χωρών. Συνολικά 636 φοιτητές του ΑΠΘ στο εξωτερικό Όπως
αναφέρει στο GRTimes.gr ο πρύτανης του ΑΠΘ, συνολικά 636 φοιτητές του ιδρύματος
βρίσκονται στο εξωτερικό, συμμετέχοντας σε προγράμματα “Erasmus”. Από αυτούς οι 76
βρίσκονται στην Ιταλία, οι 111 στην Ισπανία, 109 στη Γερμανία και οι υπόλοιποι σε άλλες
χώρες.

«Όλοι οι υπόλοιποι, έχουν τη δυνατότητα επιστροφής. Μπορούν να αποφασίσουν αν θα
επιστρέψουν ή όχι» δηλώνει ο κ. Παπαϊωάννου, προσθέτοντας πως κάποιοι από τους
φοιτητές από τις υπόλοιπες χώρες έχουν επιστρέψει, χωρίς να έχουν ενημερώσει μέχρι
στιγμής το πανεπιστήμιο. Ο ίδιος τονίζει πως το πανεπιστήμιο είναι δίπλα στους φοιτητές,
σε οτιδήποτε χρειαστούν.

«Εγώ προσωπικά επικοινώνησα με τέσσερα από αυτά τα παιδιά, να τα εμψυχώσω και να τα
πω ότι είμαστε δίπλα τους και εγώ προσωπικά και οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου»
καταλήγει ο πρύτανης του ΑΠΘ. ΠΑΜΑΚ: 100 φοιτητές στο εξωτερικό Σύμφωνα με το
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, οι φοιτητές του που βρίσκονται στο εξωτερικό είναι 100, με 20
από αυτούς να είναι στην Ιταλία και την Ισπανία και οι υπόλοιποι σε άλλες χώρες. Επίσης,
πολλοί είναι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που βρίσκονται στην Ισπανία,
κυρίως στη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη, ενώ αδιευκρίνιστος μέχρι στιγμής αριθμός
φοιτητών, βρίσκεται στο εξωτερικό από άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Για όλους τους παραπάνω που βρίσκονται στην Ιταλία και την Ισπανία, ισχύει η δυνατότητα
επικοινωνίας με τις εκεί πρεσβείες, ώστε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες
επαναπατρισμού τους. protothema.gr
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Πηγή άρθρου: porto-rafti
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