
Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, 

Εκ μέρους των καθηγητών και όλων των μελών του τμήματος, θα θέλαμε με την ευκαιρία της 

έναρξης του χειμερινού εξαμήνου να σας ευχηθούμε καλή ακαδημαϊκή χρονιά. Θα θέλαμε 

όμως, πρωτίστως, να εκφράσουμε τη χαρά μας που σας καλωσορίζουμε πίσω στις αίθουσες και 

στην δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, που τόσο έλειψε σε όλους μας για περισσότερο από 

ενάμισυ χρόνο. Είμαστε όλοι χαρούμενοι για αυτή την εξέλιξη και ανυπομονούμε να βρεθούμε 

κοντά σας, να αποκαταστήσουμε την πραγματική διδασκαλία, την πραγματική επικοινωνία και 

την πραγματική ανταλλαγή ιδεών. Ή ακόμα, αν θέλετε, και τις πραγματικές εξετάσεις. Όλα αυτά 

μόνο δια ζώσης είναι εφικτά. 

Στο διάστημα που πέρασε, αντιμετωπίσαμε όλοι πολλές δυσκολίες και αντιξοότητες, φόβο και 

αγωνία, περιορισμούς και στερήσεις. Και όλοι δείξαμε και δείξατε υπομονή και καρτερία, 

αλτρουισμό και αλληλεγγύη, δίνοντας ο καθένας τον καλύτερο εαυτό του ώστε να 

προσαρμοσθούμε στις πρωτόγνωρες συνθήκες και να ανταποκριθούμε στα καθήκοντα και τις 

προκλήσεις των δεδομένων που άλλαζαν τόσο γρήγορα. Δεν μας εγκατέλειψε όμως ποτέ η 

ελπίδα ότι όλα αυτά θα είναι παροδικά, ούτε η πίστη στις δυνατότητες της επιστήμης και των 

ανθρώπων όταν ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα κοινό σκοπό. Ακριβώς χάρη σε αυτές τις 

δυνατότητες έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας τα εργαλεία των εμβολίων και των διαγνωστικών 

ελέγχων. 

Μπορούμε, λοιπόν, με βεβαιότητα να πούμε ότι σήμερα οι συνθήκες και οι προοπτικές για να 

ξαναζωντανέψουμε την εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολύ καλύτερες από ό,τι πριν ένα 

εξάμηνο ή ένα χρόνο. Με την ίδια βεβαιότητα όμως, γνωρίζουμε ότι ο ιός εξακολουθεί να 

βρίσκεται εδώ και ότι ανεύθυνες συμπεριφορές μπορούν εύκολα να ανατρέψουν την 

προσπάθεια της επιστροφής στην κανονικότητα. Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι όλοι θα γίνετε 

αρωγοί και συμμέτοχοι στην προσπάθεια αυτή, τηρώντας τα μέτρα προστασίας της υγείας 

όλων, της δικής σας, της οικογένειάς σας, των συναδέλφων σας, και διευκολύνοντας το έργο 

των ελεγκτών και των διδασκόντων. Πιστεύω ότι όλοι θα βοηθήσετε να κρατήσουμε το 

Πανεπιστήμιο ανοιχτό, ζωντανό και δημιουργικό. 

 

Με τις θερμότερες ευχές για μια πραγματικά καλύτερη ακαδημαϊκή χρονιά, 

Καθ. Αγγελική Λεμονίδου  Καθ.  Στέργιος Γιάντσιος  

Πρόεδρος    Αναπλ. Πρόεδρος 

 


