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Ηράκλειο/Ρέθυμνο, 19 Μαρτίου 2020 

Αγαπητά μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης, 

Η εξάπλωση του ιού SARS-CoV-2 σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας προκαλεί εύλογη 

ανησυχία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Διοίκηση του Πανεπιστημίου μας 

παρακολουθεί στενά την κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή καταβάλλουμε κάθε 

προσπάθεια και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουμε τους 

φοιτητές, το προσωπικό και τους επισκέπτες των πανεπιστημιουπόλεών μας. Η υγεία και η 

ασφάλεια όλων μας είναι αυτή τη στιγμή η πρώτη προτεραιότητά μας.  

Σε συνεννόηση με τον ΕΟΔΥ και το Υπουργείο Παιδείας, προσαρμόζουμε σε καθημερινή 

βάση τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία του 

Ιδρύματος. Συγχρόνως, γίνεται συστηματική προετοιμασία για τη γενίκευση της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης και την προσαρμογή της εκπαιδευτικής λειτουργίας στα νέα 

δεδομένα. Τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν με την υψηλή ποιότητα που αρμόζει στο 

Πανεπιστήμιο μας. Το εαρινό εξάμηνο δεν θα χαθεί. 

Γνωρίζω ότι πολλοί από εμάς αισθανόμαστε ανήσυχοι για αυτές τις εξελίξεις. Θα ήθελα να 

ενθαρρύνω όλες και όλους μας να παραμείνουμε ψύχραιμοι αλλά ταυτόχρονα και σε 

εγρήγορση, ακολουθώντας τις οδηγίες της πολιτείας. Επιπλέον, εκ μέρους όλων μας, 

οφείλω να αναγνωρίσω τις εξαιρετικές προσπάθειες των εργαζομένων του ΠΚ και του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, οι οποίοι παραμένουν στις επάλξεις και συμβάλλουν στην 

αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης τόσο στο Ίδρυμα όσο και στις κλινικές. Θα ήθελα να 

ευχαριστήσω επίσης τους καθηγητές και τους τεχνικούς που έχουν αναλάβει και υλοποιούν 

με ταχείς ρυθμούς το έργο της μετάβασης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εργασία. 

Αυτές είναι ασυνήθιστες συνθήκες για πολλούς από εμάς και εκτιμώ ιδιαίτερα την ευελιξία, 

τη συνεργασία, την κατανόηση και την υπομονή όλων των μελών της κοινότητας όσο 

διαρκεί αυτή η αβέβαιη κατάσταση. 

Αντιμετωπίζουμε μία μεγάλη πρόκληση η οποία επηρεάζει την προσωπική μας ζωή και την 

εργασία μας. Ας θυμόμαστε όμως ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, έχοντας κλείσει 40 έτη 

ιδιαίτερα επιτυχημένης πορείας, είναι μια ικανή, δυνατή και στενά δεμένη κοινότητα. Σας 

παρακαλώ να συνεχίσετε να φροντίζετε τον εαυτό σας, τις οικογένειές σας και το Ίδρυμά 

μας. Είμαι βέβαιος ότι όλοι μαζί θα ξεπεράσουμε σύντομα αυτήν την κρίση και θα βγούμε 

ακόμη πιο δυνατοί. 
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