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Γιώργου Η. Παπαηλιού 

∆ικηγόρου-∆ιδάκτορα Νοµικής 

 

 

                                «Ψωµί-Παιδεία-Ελευθερία», σήµερα  

 

Ο εορτασµός της επετείου του Πολυτεχνείου συνιστά υπόµνηση του 

κορυφαίου γεγονότος της πάλης της ελληνικής νεολαίας κατά της δικτατορίας 

της 21.4.1967. 

 

Έκτοτε έχουν περάσει 39 χρόνια. Μεσολάβησαν πολλά, το πραξικόπηµα της 

χούντας κατά του Μακαρίου και η τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η 

µεταπολίτευση, η ένταξη της χώρας στην (τότε) ε.ο.κ., η ανάληψη της 

διακυβέρνησης του τόπου από το πα.σο.κ., η ένταξη της χώρας στη ζώνη του 

ευρώ, οι ολυµπιακοί αγώνες, η επίπλαστη ευηµερία, η, µέχρι το 2012,  

θεωρούµενη αυτονόητη εναλλαγή των δύο πάλαι ποτέ µεγάλων κοµµάτων 

στη διακυβέρνηση (του τόπου) και τέλος η υπαγωγή της χώρας υπό τον 

έλεγχο των δανειστών, της Ε.Ε., της ΕΚΤ και του ∆.Ν.Τ., µέσω των 

«µνηµονίων» και των δανειακών συµβάσεων της νεοφιλελεύθερης 

βαρβαρότητας.    

 

Οι πολιτικές των «µνηµονίων»  έχουν οδηγήσει  

 

την οικονοµία σε παρατεταµένη ύφεση και ιλιγγιώδεις ρυθµούς ανεργίας,  

 

την κοινωνία σε εξαθλίωση αλλά και εξ αυτού του λόγου σε ριζοσπαστική 

υπερδιέγερση, αφού οι ασκούµενες πολιτικές εξουθενώνουν τα λαϊκά, µεσαία 

και κατώτερα, στρώµατα, τον κόσµο της εργασίας, της µικροµεσαίας  

δηµιουργίας, του πολιτισµού και τη νεολαία  
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το πολιτικό σύστηµα σε πλήρη απορρύθµιση, τα δύο πρώην µεγάλα κόµµατα 

τη ν.δ., κυβέρνηση µεν αλλά σε κατάσταση ιστορικά χαµηλού και σταθερά 

πτωτική πορεία  και το πα.σο.κ. σε πλήρη απαξίωση. Και βέβαια την ανάδειξη 

του ΣΥΡΙΖΑ, του κόµµατος της ριζοσπαστικής αριστεράς, στη θέση της 

αξιωµατικής αντιπολίτευσης.                 

 

Σ΄ αυτό το πλαίσιο, το µήνυµα που η 17 Νοέµβρη 1973 εκπέµπει,  

συνοψιζόµενο στο σύνθηµα της εποχής «Ψωµί-Παιδεία-Ελευθερία», αποκτά 

άλλη διάσταση. Ε ν ώ µέχρι πρόσφατα τα προτάγµατα που συµπυκνώνονται 

σ΄ αυτό, εθνική ανεξαρτησία, δηµοκρατία, κοινωνική ευηµερία-κοινωνικό 

κράτος και δηµοκρατική παιδεία αποτελούσαν το πλαίσιο λειτουργίας του 

Συντάγµατος υπό την τυπική έννοια του όρου και χρειάζονταν εµπλουτισµό 

µε κρίσιµα στοιχεία προκειµένου να αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόµενο,     

σ ή µ ε ρ α, υπό συνθήκες «µνηµονίων» αυτά τα προτάγµατα και το Σύνταγµα 

της χώρας έχουν καταρρακωθεί πλήρως.  

 

Η εθνική ανεξαρτησία, ο εθνικός πλούτος, η δηµόσια περιουσία 

υποθηκεύονται και εκχωρούνται στους δανειστές  

 

Η δηµοκρατία πλήττεται τ ό σ ο από τον ασκούµενο στα κρατικά µ.µ.ε. έλεγχο 

και την επιτελούµενη, µέσω των µεγάλων συστηµικών µ.µ.ε., πλύση 

εγκεφάλου στους πολίτες, ό σ ο και από τους µηχανισµούς καταστολής και 

τους «γνωστούς-άγνωστους» παρακρατικούς µηχανισµούς, εκ των οποίων 

κάποιοι έχουν αποκτήσει και κοινοβουλευτική έκφραση. 

 

Το κοινωνικό κράτος, έστω ατελές και στοιχειώδες, καταρρέει υπό τα 

πλήγµατα κατάργησης δικαιωµάτων και κατακτήσεων. Η εξαθλίωση όλο και 

περισσότερων κοινωνικών στρωµάτων είναι παρούσα. Το «µνηµόνιο ΙΙΙ» 

εφαρµοζόµενο θα ακυρώσει και τους τελευταίους θύλακες κοινωνικής 

προστασίας και συλλογικής αυτορρύθµισης που αποτελούσαν τα τελευταία 

θεσµικά αναχώµατα στη νεοφιλελεύθερη βαρβαρότητα.     

 



 3

Η δηµόσια δωρεάν παιδεία τείνει να καταστεί είδος εν ανεπαρκεία για τα 

λαϊκά στρώµατα και την ελληνική περιφέρεια, µε την υποχρηµατοδότηση, την 

επιχειρούµενη εµπλοκή ισχυρών συµφερόντων, τη συνειδητή απαξίωση των 

υποδοµών και του ανθρώπινου δυναµικού. 

 

Όλα αυτά επιβάλλουν την ανάκτηση της ισχύος του αξιακού φορτίου του 

µηνύµατος του Πολυτεχνείου «Ψωµί-Παιδεία-Ελευθερία». Αυτό µπορεί να 

συµβεί  µε την α ν α τ ρ ο π ή των µνηµονιακών πολιτικών που εφαρµόζονται 

υπό την εποπτεία των ξένων δανειστών και την πρόθυµη σύµπραξη του 

εγχώριου διαπλεκόµενου συστήµατος του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, των 

κυρίαρχων µέσων µαζικής ενηµέρωσης και της «µνηµονιακής» πολιτικής 

συµµαχίας και την ε φ α ρ µ ο γ ή  ενός σχεδίου για την ανασυγκρότηση της 

οικονοµίας µε όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, την εκ βάθρων ανασύνταξη του 

πολιτικού συστήµατος, την αποκατάσταση της α ξ ι ο π ρ έ π ε ι α ς της 

χώρας και των πολιτών. 

 

Συµπερασµατικά, το µήνυµα της εφετεινής επετείου του Πολυτεχνείου, 

επικαιροποιηµένο, µπορεί και πρέπει να αποτελέσει βατήρα και επιταχυντή  

αντίστασης, ανατροπής και αναγέννησης.    
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