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Θέμα: ΥΓΕΙΑ-ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

 
Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία!!! 

Και ΥΓΕΙΑ θα προσθέταμε!!! 

Το έτος 2020 ζήσαμε όλοι την κατάφωρη υποβάθμιση των υπέρτατων αξιών για τις οποίες 

αγωνίστηκαν οι φοιτητές στο Πολυτεχνείο 47 χρόνια πριν... 

Σήμερα που δήθεν στο όνομα της υγείας οι άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους, 

περιορίζονται ασφυκτικά οι ελευθερίες τους και η παιδεία των παιδιών τους είναι υπό 

κατάρρευση, ενώ η υγεία παλεύει να σταθεί… 

Σήμερα που ξεπουλιέται το δημόσιο και όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονταν δωρεάν στο 

λαό, τις οποίες τώρα τις έχει περισσότερη ανάγκη από ποτέ.... 

Σήμερα ήρθε η ώρα να σκεφτεί σοβαρά ο καθένας μας, για το μέλλον. 

Για τους "ολίγους" που θα απολαμβάνουν στο μέλλον τα υπέρτατα αγαθά της αξιοπρεπούς 

εργασίας, της υγείας, της παιδείας και της ελευθερίας. 

Και για τους "πολλούς" που θα αφήνονται στην τύχη τους σε όλα τα επίπεδα. 

Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να αφήσουμε την πανδημία να γίνει όπλο στα χέρια 

κανενός που αντιπαθεί ή ενοχλείται από τη δημοκρατική λειτουργία, που βρίσκει το 

θεσμικό πλαίσιο «στενό κορσέ» απέναντι στο «μεγαλείο» της σκέψης του. Οι επιλογές για 

κάθε δημοκρατικό πολίτη είναι σαφείς και θα γίνουν σαφέστερες τις επόμενες ημέρες. 

Ήρθε η ώρα για τον καθένα μας να αποφασίσει αν θα πέσει στην παγίδα της απομόνωσης, 

της παραίτησης και της μοιρολατρείας ή με πείσμα θα ψάξει να βρει τρόπους να παραμείνει 

ενεργός και να διεκδικήσει συλλογικά τα πανανθρώπινα αγαθά γι' αυτόν και τα παιδιά του.  
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Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, φέτος στην επέτειο του Πολυτεχνείου και στη μνήμη των 

θυμάτων πέρα από οτιδήποτε άλλο, ας συλλογιστούμε, για όλα όσα χάνουμε και με ποιους 

τρόπους μπορούμε να τα υπερασπιστούμε!!! 

Το μόνο σίγουρο είναι πως "όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται  καλά" !!! 

 

Για το Δ.Σ. 

 


