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Λίγο πριν 14:00 της Τρίτης ολοκληρώθη-
κε το συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕ-
ΔΥ και του Εργατικοϋπαλλικού Κέντρου 

στην πλατεία Συντάγματος για την απεργία της 
Πρωτομαγιάς. Με σύνθημα «όλοι μαζί μπορού-
με» και κεντρικό αίτημα την κατοχύρωση των 
συλλογικών συμβάσεων, τουλάχιστον 5.000 
άνθρωποι κάθε ηλικίας, εργαζόμενοι, άνεργοι 
και συνταξιούχοι, ανταποκρίθηκαν στο κάλε-
σμα των συνδικάτων. Στο περιθώριο της συ-
γκέντρωσης υπέστησαν ζημιές διάφορα εκλογι-
κά περίπτερα.  Επίσης, μέλη των κομμάτων της 
εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς που είχαν συ-
γκεντρωθεί στον χώρο του Μουσείου πραγμα-

τοποίησαν πορεία και μέσω της οδού Σταδίου 
κατευθύνθηκαν προς την πλατεία Συντάγματος.

Η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ πραγματοποιή-
θηκε στο εργοστάσιο της Ελληνικής Χαλυβουρ-
γίας, του οποίου οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε 
απεργία πάνω από έξι μήνες.

Ανάλογες απεργιακές συγκεντρώσεις πραγ-
ματοποιήθηκαν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της 
χώρας. Τη συμπαράστασή τους στη σημερινή 
συγκέντρωση των συνδικάτων εξέφρασαν με 
δηλώσεις, που ακούστηκαν στο χώρο της συ-
γκέντρωσης στο Σύνταγμα, συνδικαλιστικά 
στελέχη των ευρωπαϊκών συνδικάτων, κυρίως 
ιταλικών και πορτογαλικών.

Πρωτομαγιά 1944-Πρωτομαγιά 2012: 
Εξήντα οκτώ χρόνια συμπληρώθηκαν 
από την ηρωική θυσία των 200 πατριω-

τών στην Καισαριανή μπροστά στο εκτελεστικό 
απόσπασμα των ναζί. 

Οι «200», πρώην κρατούμενοι-εξόριστοι επί 
δικτατορίας Μεταξά στην Ακροναυπλία, την 
Ανάφη, τον Αϊ-Στράτη κ.ά., εκτελέστηκαν ως 
αντίποινα για το θάνατο ενός Γερμανού στρατη-
γού και τριών συνοδών του αξιωματικών στους 
Μολάους της Λακωνίας, στις 27 Απριλίου του 
1944. Δέκα φορτηγά χρειάστηκαν για να μετα-
φέρουν τους «200» από το Χαϊδάρι, όπου κρα-
τούνταν, στην Καισαριανή. Και ο δρόμος γέμισε 
σημειώματα, στη μάνα, στον πατέρα, στα αδέλ-
φια, στους αγαπημένους, στους συναγωνιστές, 
παρακαταθήκη για αυτούς που έμεναν πίσω να 
συνεχίσουν την πάλη για την ελευθερία.

«Καλύτερα να πεθάνει κανείς στον αγώνα για 
τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος» έγραψε στην 
πορεία του προς το θάνατο ο Νίκος Μαριακά-
κης, γεωπόνος από τα Χανιά. Αξέχαστο το «όχι» 
του Ναπολέοντα Σουκατζίδη στην προσφορά 
των ναζί να του χαρίσουν τη ζωή, επειδή γνώ-
ριζε πέντε γλώσσες και τους ήταν χρήσιμος ως 
διερμηνέας. Είπε ότι θα δεχόταν να ζήσει μόνο 
εάν δεν πήγαινε άλλος στο εκτελεστικό απόσπα-
σμα στη θέση του. Ανά είκοσι άτομα γινόταν οι 
εκτελέσεις και όσοι έζησαν από κοντά εκείνες 
τις στιγμές θυμούνται ότι το χώμα δεν προλά-
βαινε να ρουφήξει το αίμα. Πλήθος κόσμου 
έτρεξε να δει εάν βρισκόταν κάποιος δικός τους 
στα φορτηγά που επέστρεφαν γεμάτα πτώματα. 
Την ημέρα εκείνη γράφτηκε μία από τις πλέον 
αιματοβαμμένες σελίδες της αντίστασης κατά 
του κατακτητή στο Β’ παγκόσμιο πόλεμο. 

Επιμνημόσυνη δέηση για τα 36 χρόνια από 
τον θάνατο του αγωνιστή της ελευθερίας 
Αλέκου Παναγούλη πραγματοποιήθηκε την 

Τρίτη στο Α’ Νεκροταφείο. Δεκάδες φίλοι, συγ-
γενείς και συναγωνιστές του Αλέκου Παναγούλη 
συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του 
ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με τον 
αγώνα κατά της χούντας και υπέρ των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων. Αποκορύφωμα του αντιδι-
κτατορικού αγώνα του ήταν η απόπειρα δολοφο-

νίας του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου με 
εκρηκτικό μηχανισμό, που τοποθέτησε στις 13 
Αυγούστου του 1968, κοντά στη Βάρκιζα. Για την 
πράξη του αυτή συνελήφθη, βασανίστηκε και 
καταδικάστηκε από το Στρατοδικείο δύο φορές 
σε θάνατο, αλλά κατάφερε να βγει ζωντανός. Ο 
Αλέκος Παναγούλης «έφυγε» τελικά από τη ζωή 
σε ηλικία 36 ετών, την Πρωτομαγιά του 1976, 
έπειτα από αμφιλεγόμενο τροχαίο δυστύχημα 
στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

«Ολοι μαζί μπορούμε» 

68 χρόνια από την εκτέλεση των «200» 

Μνημόσυνο για τον Αλέκο Παναγούλη
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ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΤΟΥ 1944

36 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ


