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Ψήφισμα αλληλεγγύης του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ
Ο Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΕΣΔΕΠ) ΑΠΘ τη δύσκολη αυτή περίοδο
για τη χώρα μας που μαστίζεται από την παγκόσμια λαίλαπα του COVID-19 ευχαριστεί θερμά και
στηρίζει τους ιατρούς, εθελοντές φοιτητές και όλο το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό
του ΕΣΥ που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτού του αόρατου “πολέμου” με τη νόσο. Με
αυταπάρνηση και αυτοθυσία δίνουν τη μάχη για την υγεία και τη ζωή και αποτελούν φωτεινό
παράδειγμα για το τι σημαίνει επιστήμονας στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου. Οι
υγειονομικοί, με το έργο και τη στάση τους αυτές τις δύσκολες ώρες, αναδεικνύουν τα μεγάλα
προβλήματα και τις διαχρονικές ελλείψεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας και διεκδικούν την
άμεση ενίσχυσή του τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή. Στηρίζουμε
τον αγώνα τους τώρα και θα είμαστε κοντά τους και στο μέλλον για την υπεράσπιση της
δημόσιας υγείας.
Μαζί με το προσωπικό των νοσοκομείων και οι εργαζόμενοι στα σούπερ-μάρκετ, στα φαρμακεία,
στην καθαριότητα, στις μεταφορές και τις κατ’ οίκον διανομές, στις τηλεπικοινωνίες, στην
ενέργεια κ.α. δίνουν τη δική τους σκληρή μάχη, αντιμέτωποι όχι μόνον με τον κίνδυνο της νόσου
αλλά και με όλα τα χρόνια εργασιακά τους προβλήματα. Αυτή την περίοδο αποδεικνύεται
περίτρανα και στην πράξη ότι οι εργαζόμενοι με τη δουλειά τους είναι εκείνοι που κρατούν όρθια
την κοινωνία, γεγονός που δεν πρέπει να ξεχνιέται στις συνθήκες της «κανονικότητας».
Στεκόμαστε αποφασιστικά στο πλευρό των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών μας, των
υποψηφίων διδακτόρων, των συναδέλφων μας. Με κάθε τρόπο, εκφράζουμε έμπρακτα την
αλληλεγγύη μας στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι και οι οικογένειές
τους. Αξιοποιούμε όλες τις πρόσφορες μορφές για να επικοινωνούμε σταθερά με τους φοιτητές
και τους συνεργάτες μας. Τροφοδοτούμε με ποιοτικό, δημιουργικό περιεχόμενο τη δύσκολη
καθημερινότητά τους. Συμβάλλουμε χρησιμοποιώντας κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας
ώστε να μη χάσουν την επαφή με τις σπουδές τους, γνωρίζοντας βέβαια ότι οι εξ αποστάσεως
διαδικασίες επ’ ουδενί μπορούν να υποκαταστήσουν το μάθημά μας. Διεκδικούμε από την
κυβέρνηση να εξασφαλίσει τάχιστα την ισότιμη πρόσβαση όλων των φοιτητών και συναδέλφων
στην αξιοποίηση των πρόσφορων ηλεκτρονικών μέσων.
Συμβάλλουμε με την επιστημονική μας εργασία ώστε να «σπάσουν» τα τείχη της απομόνωσης,
να αναδειχθούν με σύγχρονους όρους οι αξίες της συλλογικότητας, της κοινωνικότητας και της
αλληλεγγύης. Σε αυτή τη μάχη για την υπεράσπιση της υγείας, της ζωής και της συνέχισης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, είμαστε παρόντες και παρούσες. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους
φοιτητές και τους συναδέλφους μας.
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