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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

To «σαµποτάζ» έγινε στα... 
πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ 

ΜΑΡΘΑ ΚΑΓΓΑΝΙ∆Η 

Ηλεκτρονικό µττλακάουτ στα 
πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία 

της πρωτεύουσας 
προκάλεσε χθες n... κατάληψη στο 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, µε αποτέλεσµα 

οι οµάδες που προσπαθούν 
- ανεπιτυχώς - να παρεµποδίσουν 
την ηλεκτρονικά ψηφοφορία για την 
ανάδειξη Συµβουλίων ∆ιοίκησης, να 
παρακωλύσουν τελικά το έργο των 
πανεπιστηµιακών κλινικών. 

Οι φοιτητές - αλλά και ορισµένων 
πανεπιστηµιακών - οι οποίοι 

εισέβαλαν προχθές µε κουκούλες 
στο Κέντρο Λειτουργίας και ∆ια- 

Βγήχαν cktos λειτουργία^ 
τα συστήµατα 
των νοσοκοµείων 
Αιγινήτειο και Αρειαίειο 
χείρισης ∆ικτυου (ΚΛΕΙ∆Ι) του Πανεπιστηµίου 

παραβιάζοντας την 
παράπλευρη κλειστή πόρτα εισόδου 
και εν συνεχεία κατέβασαν διακόπτες 

λειτουργίας κρίσιµων τεχνολογικών 
υποδοµών που αφορούσαν 

τη λειτουργία όλων των διαδικτυακών 
υπηρεσιών του ιδρύµατος, 

εκτός από το ότι έθεσαν σε κίνδυνο 
τη λειτουργία των νοσοκοµείων, 
προκάλεσαν και παρέµβαση του 
εισαγγελέα. 

Η προϊσταµένη της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Αθηνών Παναγιώτα 
Φάκου έδωσε χθες παραγγελία στην 
Αστυνοµία να διενεργήσει έρευνα 

µε βάση όσα είδαν το φως της 
δηµοσιότητας, προκειµένου να διαπιστώσει 

εάν και από ποια πρόσωπα 
διαπράττονται αυτεπαγγέλτως 

διωκόµενες αξιόποινες πράξεις. 
Ωστόσο, άτυπη οδηγία προς την 
Αστυνοµία είναι να δείξει ιδιαίτερη 
προσοχή στις κινήσεις της, καθώς 
επίκειται σε λίγες ηµέρες n επέτειος 
της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και 
ουδείς θα επιθυµούσε να εξελιχθεί n 

ατυχής κατάληψη στο Πανεπιστήµιο 
Αθηνών σε γενικευµένη κρίση στα 
ιδρύµατα... 

Πάντως παρά την επιµονή τους 
να συνεχίζουν την κατάληψη, οι 
νεαροί φοιτητές και οι πανεπιστηµιακοί 

που τους συµπαρίστανται 
δεν κατάφεραν να επιτύχουν τον 
σκοπό τους που είναι n µαταίωση 
των εκλογών. Οπως είπε στα «ΝΕΑ» 
ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής 

Π. Γεωργιάδης, µέχρι χθες 
το απόγευµα είχαν ψηφίσει - από 
υπολογιστές εκτός ιδρύµατος - πάνω 

από 700 εκλέκτορες. 

να αποχωρησουν αµέσως οι 
καταληψίες ζήτησαν ο πρόεδρος 
της Ιατρικής Σχολής Αθηνών Αθανάσιος 

Μελέτιος ∆ηµόπουλος, ο 
οποίος είναι και υποψήφιος για το 
Συµβούλιο του ιδρύµατος καθώς 
και n γενική συνέλευση της σχολής. 
Ο πρόεδρος της Ιατρικής επισηµαίνει 

τους κινδύνους που εγκυµονεί 
n κατάληψη για τα πανεπιστηµιακά 

νοσοκοµεία και συγκεκριµένα 
τονίζει: «Η παρεµπόδιση της εκπαιδευτικής 

και ερευνητικής διαδικασίας 
του Πανεπιστηµίου είναι 

άµεση και σηµαντική. Επιπλέον, 
µέσω του ηλεκτρονικού δικτύου 
του Πανεπιστηµίου συνδέονται και 
πολλά νοσοκοµεία µε πανεπιστηµιακές 

κλινικές (Αρεταίειο, Αιγινήτειο, 
Αττικό, Λαϊκό κ. λπ.). 

Ως εκ τούτου, n διακοπή της 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας που 
έχει προκύψει έχει ως αποτέλεσµα 

την παρακώλυση του ιατρικού 
και νοσηλευτικού έργου 

(δυσχέρεια στην ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση, στη λήψη και 
προώθηση αποτελεσµάτων ιατρικών 

εξετάσεων και στην αντιµετώπιση 
επειγόντων περιστατικών)». 

Σύµφωνα µε το υπουργείο Υγείας, 
τα συστήµατα των πανεπιστηµιακών 
νοσοκοµείων Αιγινήτειο και Αρεταίειο 

βγήκαν εκτός λειτουργίας, 
µε αποτέλεσµα να παρεµποδιστεί 
n ηλεκτρονική συνταγογράφηση., 
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