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Στις ιδιαίτερες και δύσκολες στιγμές που διανύει η κοινωνία μας και η αθρωπότητα, το
ΔΣ αισθάνθηκε την ανάγκη να απευθυνθεί στην Παντειακή κοινότητα, Μέλη ΔΕΠ, φοιτητέςτριες και εργαζόμενους-ες στο πανεπιστήμιο εκφράζοντας τα συναισθήματα αλληλεγγύης
που όλοι έχουμε ανάγκη.
* Στις πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε πόσο είναι
σημαντικό να διατηρήσουμε την ηρεμία, την συλλογικότητα, την αλληλεγγύη και τη βοήθεια
ιδίως προς εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο.
* Η πραγματικότητα καταδεικνύει ήδη (και τις επόμενες μέρες θα γίνει πιο εμφανές)
τις βαθιές και επικίνδυνες τελικά για τη δημόσια υγεία ελλείψεις του συστήματος υγείας,
συνέπεια της χρόνιας κρατικής υποχρηματοδότησης, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή των
μνημονιακών πολιτικών. Το γεγονός αυτό τονίζει τη σημασία της συνέχισης της συλλογικής
προσπάθειας και του αγώνα για αναβάθμιση της δημόσιας δωρεάν παιδείας και της δημόσιας
δωρεάν υγείας για όλους.
*Σήμερα που μας ζητείται να επιδείξουμε ευθύνη θα το κάνουμε για να
προστατεύσουμε τους γύρω μας χωρίς να ξεχνάμε όμως τις ευθύνες εκείνων που χλεύαζαν τη
Δημόσια Υγεία και τους λειτουργούς της και την άφησαν αστελέχωτη.
*Σήμερα που η εκπαιδευτική διαδικασία διακόπηκε τόσο βάναυσα θα στηρίξουμε τους
νέους με τη παρουσία μας. Αλλά δεν ξεχνάμε ότι αυτές είναι ακραίες συνθήκες και η όποια
διαδικτυακή διδασκαλία δεν υποκαθιστά την φυσική παρουσία διδασκόντων-διδασκομένων.
Το πανεπιστήμιο που παράγει τη γνώση που διδάσκει έχει ανάγκη την αλληλεπίδραση, τη
φυσική παρουσία, την πρακτική εξάσκηση. Κανείς άλλωστε δεν θα θέλει να επισκευτεί
γιατρό που διδάχτηκε από βίντεο στο youtube. Τα διαδικτυακά μαθήματα είναι μια
δυνατότητα που μας δίνεται σε ακραίες συνθήκες και όχι μια ευκαιρία καλύτερης
εκπαίδευσης. Τα μέλη ΔΕΠ θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και ελπίζουμε σύντομα
και αλώβητοι να ξανασυναντηθούμε στα αμφιθέατρα για να συνεχίσουμε το έργο μας και να
διεκδικήσουμε τη Δημόσια Παιδεία και Υγεία που μας αξίζει.
* Η πανεπιστημιακή κοινότητα θα παραμείνει ενεργή, δραστήρια, ενωμένη.
Υγεία και κουράγιο σε όλους-ες

