Ξάνθη, 9 Ιουνίου 2021
Ψήφισμα ΕΣΔΕΠ-Ξάνθης, επιστολή προς τις Πρυτανικές Αρχές και το Υπουργείο

Η Διοίκηση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και όλα τα μέλη ΔΕΠ
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης προσωπικά, κατέβαλαν έγκαιρα μέσα στην
πανδημία μια σημαντική προσπάθεια, με την χρήση εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας και
εξετάσεων. Έγινε μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να συνεχιστεί η εκπαιδευτική και
η ερευνητική διαδικασία, ξεπερνώντας κατά το δυνατόν τις αντικειμενικές δυσκολίες
της έλλειψης φυσικής παρουσίας και άμεσης επικοινωνίας στον πανεπιστημιακό χώρο,
στις αίθουσες διδασκαλίας και στα Εργαστήρια.
Εντούτοις, διαπιστώνουμε ότι η αδιάκοπη συνέχιση του προσωρινού μέτρου της εξ΄
αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας για ενάμιση περίπου χρόνο, και ενδεχομένως
πέραν τούτου, οδηγεί σε αποξένωση των φοιτητών από τον φυσικό τους χώρο, την
απουσία άμεσης επικοινωνίας με διδάσκοντες και συμφοιτητές (δραματική κυρίως για
πρωτοετείς φοιτητές), σε εμφάνισης ψυχολογικών προβλημάτων φοιτητών και
φοιτητριών, και συνολικά σε αυτονόητη και σημαντική (ίσως μη αντιστρεπτή)
υποβάθμιση των Σπουδών.
Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει απόλυτη ανάγκη για την άμεση επαναλειτουργία της
εκπαιδευτικής διδασκαλίας δια ζώσης, τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, γιατί θεωρούμε ότι η
διδασκαλία στην τάξη είναι αναντικατάστατη και γιατί το Πανεπιστήμιο συντίθεται
από τα μέλη ΔΕΠ, τους φοιτητές και το προσωπικό και την μεταξύ τους
αλληλεπίδραση. Θα είναι σχεδόν καταστρεπτικό να υπάρξει και μια δεύτερη σειρά
πρωτοετών φοιτητών, για τους ίδιους, τις οικογένειες τους, το Πανεπιστήμιο και το
μέλλον του, καθώς και την ελληνική κοινωνία γενικότερα, με έναρξη μιας δεύτερης
πανεπιστημιακής χρονιάς με εργασία κατ’ οίκον (εξ αποστάσεως…). Στη συνάφεια
αυτή υπενθυμίζουμε, το παράδοξο, ότι έχουν «ανοίξει» όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης,
εκτός της πανεπιστημιακής, γεγονός που οδηγεί σε μια ειδική μεταχείριση, που οδηγεί
στην υποβάθμιση και όχι την αναβάθμιση των σπουδών!
Για τους ανωτέρω λόγους, καταθέτουμε με αγωνία αίτημά μας στην Πρυτανεία του
Πανεπιστημίου μας να αναλάβει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες, και ταυτόχρονα
απευθυνόμαστε και προς στο Υπουργείο, να προχωρήσει σε κατάλληλες αποφάσεις για
την κανονική επανεκκίνηση του Πανεπιστημίου, με τις ενδεδειγμένες προβλέψεις
υγειονομικής προστασίας.

