
εφημερίδα τοίχου

Η εργοδοτική αυθαιρεσία του Ανδρέα Κουρή  δεν έχει όρια, καθώς κατάφερε μέσα σε τρία χρόνια να κλείσει 12 καταστήματα της αλυσίδας «Metropolis»,  απολύοντας  
180 εργαζομένους  χωρίς να καταβάλει τις αποζημιώσεις που δικαιούνται, ενώ παράλληλα χρωστάει και δεδουλευμένα μηνών στους νυν εργαζομένους. Όλα αυτά με την 
δικαιολογία της « πιθανής πτώχευσης».

Το αφεντικό Ανδρέας Κουρής (μιλάμε για τον  ιδιοκτήτη του ομίλου MAD)  που «κινδυνεύει να πτωχεύσει»,  μεταβιβάζει τα κέρδη του στην Κύπρο, οργανώνει λαμπερές 
και πανάκριβες εκδηλώσεις με μεγαλοεταιρείες-σπόνσορες, ενώ καθημερινά πίνει το αίμα των εργαζομένων,  καρπώνεται κέρδη από τον ιδρώτα τους και παραβιάζει 
ακόμα και  τις δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν τους εργαζομένους. Αυτές είναι έτσι και αλλιώς, οι τακτικές των αφεντικών, που εντονότερα σε «περιόδους κρίσης» 
καταστρατηγούν  κάθε εργασιακό δικαίωμα, τρομοκρατούν και εξαθλιώνουν τους εργαζομένους προκειμένου να φουσκώσουν ακόμα περισσότερο τις τσέπες τους.

Όμως οι εργαζόμενοι και απολυμένοι από τα Metropolis δεν κάνουν πίσω. Αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους σε συλλογικό επίπεδο και  συνεχίζουν 
τον δίκαιο και ακηδεμόνευτο  αγώνα τους. Καλούν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας  και αποκλεισμούς των καταστημάτων σε εβδομαδιαία βάση, με παράλληλη ενημέρωση 
του κόσμου, μέχρι να καταβληθούν τα δεδουλευμένα και οι αποζημιώσεις τους. Συσπειρωμένοι, με την στήριξη αλληλέγγυων, σωματείων και πρωτοβουλιών, θα αντιστέκονται 
μέχρι να δικαιωθούν. Ο αγώνας αυτός αποτελεί έναν από τους πολλούς εργατικούς αγώνες που γίνονται καθημερινά ενάντια στην εργοδοτική ασυδοσία όπως στην Phone-
marketing, στην BIO.MET, στο βιβλιοπωλείο της ΕΣΤΙΑΣ, στο ξενοδοχείο Novotel και στα φροντιστήρια Interlingua.

Η αντίσταση ενάντια στην υποτίμηση της εργασίας μας και στην εξαθλίωση των ζωών μας, να γίνει πρόταγμα και πράξη μέσα και έξω από 
τους χώρους δουλειάς μας!

Εδώ και κάμποσους μήνες, στην βορειοανατολική Χαλκιδική διεξάγεται μια μάχη. Από την μια πλευρά βρίσκεται η καναδέζικη πολυεθνική 
εταιρία ELDORADO COLD - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, (στην οποία μετέχει και ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ του γνωστού Έλληνα υπεργολάβου 
Λ.Μπόμπολα) που προορίζει γιγάντια έργα εξόρυξης χρυσού σε ολόκληρη την Βόρεια Ελλάδα (Θράκη, Κιλκίς, Χαλκιδική). Eξαφανίζοντας 
έτσι τα δάση, ξεκοιλιάζοντας τα βουνά, μολύνοντας τα νερά, κάνοντας ό,τι μπορεί τέλος πάντων για να αποκτήσει τον κίτρινο διάβολο, 
αδιαφορώντας για τις ζωές των ανθρώπων. Και όλα αυτά με εγκαταστάσεις μεταλλουργιών χρυσού και χαλκού, εργοστάσια παραγωγής 
θεϊκού οξέος, λεκάνες απόθεσης τοξικών αποβλήτων και συγκεκριμένα στις Σκουριές με το άνοιγμα ενός τεράστιου κρατήρα για 
επιφανειακές εξορύξεις κοιτασμάτων. 

Και από την άλλη πλευρά, οι θιγόμενες τοπικές κοινωνίες και αλληλέγγυοι από την Θεσσαλονίκη και τις γύρω πόλεις, που εναντιώνονται 
άμεσα στα σχέδια της εταιρίας και αντιστέκονται σθεναρά υπερασπίζοντας το βουνό, το δάσος, το νερό, τις ζωές τους. Απέναντι τους όμως 
δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο την πολυεθνική μαφία, η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει κλίμα τρομοκρατίας με τραμπούκους-
security, συρματοπλέγματα, προειδοποιητικές πινακίδες και ηλεκτρονικά συστήματα ανίχνευσης κίνησης. Οι αγωνιζόμενοι κάτοικοι έχουν 
να αντιμετωπίσουν την βία και την μηδενική ανοχή των δυνάμεων καταστολής, σαν υπερασπιστές του Μπόμπολα και των πολυεθνικών. 
Χημικά, πλαστικές σφαίρες, ξυλοδαρμοί, συλλήψεις και δολοφονικές επιθέσεις των ΜΑΤ είναι οι τακτικές που χρησιμοποιούν κάθε 
φορά σε διαδηλώσεις που προσπαθούν να προσεγγίσουν το μέρος όπου θα γίνει αυτό το καταστροφικό έργο. Άλλωστε δεν έχουμε 
αυταπάτες για τον ρόλο του κράτους, που δεν είναι άλλος από το να διασφαλίζει κάθε φορά τα καπιταλιστικά συμφέροντα των εθνικών 
και υπερεθνικών αφεντικών μεσω των «νόμων» και της «τάξης».

Κάτω υπό αυτές τις συνθήκες, ο ανυποχώρητος αγώνας των κατοίκων που δίνεται στα χωριά της Μ.Παναγίας και της Ιερισσού, αποτελεί 
συνέχεια των νικηφόρων αγώνων που έδωσαν οι κάτοικοι στα γειτονικά χωριά ενάντια στην εγκατάσταση μεταλλουργίας χρυσού στα 
τέλη της δεκαετίας του 1990 και τον πρόσφατο σε όλους μας ξεσηκωμό των κατοίκων της Κερατέας ενάντια στην δημιουργία ΧΥΤΑ και 
πάλι από τον Μπόμπολα. 

Σε περιόδους κρίσης σαν και αυτή, τα φερέφωνα του κεφαλαίου προσπαθούν μαζικά να μας πείσουν να συναινέσουμε σε κάθε 
«αναπτυξιακό» έργο που θα μας κάνει να επιστρέψουμε όπως λένε στην ανάπτυξη. Λες και η περιβόητη ανάπτυξη των τελευταίων 
δεκαετιών δεν μας οδήγησε στην σημερινή κατάσταση. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι πίσω από την λέξη ανάπτυξη κρύβεται η 
πιο άγρια εκμετάλλευση του κεφαλαίου πάνω στον φυσικό πλούτο και την ανθρώπινη εργασία. Τα ορυχεία χρυσού είναι ένα 
από τα πιο ακραία «αναπτυξιακά» έργα που έχουν εξαγγελθεί. Τόσο γιατί κανείς δεν επιχειρεί να αντικρούσει την καταστροφή που θα 
επιφέρουν στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων, όσο και γιατί κέρδος θα έχουν μόνο οι πολυεθνικές – κατασκευαστικές εταιρίες 
που έχουν εμπλακεί σε αυτήν την υπόθεση.

συλληφθέντες οδηγούνται στον 7 όροφο της ΓΑΔΑ όπου υπόκεινται σε βασανιστήρια. Για 
τις επόμενες 19 ώρες βρίσκονται απομονωμένοι, τους στερείται το δικαίωμα πρόσβασης 
σε δικηγόρους και δεν τους παρέχεται ούτε καν νερό. Κακοποιούνται και βασανίζονται 
από τους μπάτσους, καίγοντας τους με αναπτήρες και προκαλώντας τους ηλεκτροσόκ 
με taser. Ταυτόχρονα τους βρίζουν και τους απειλούν ότι θα δώσουν τα στοιχεία του 
τόπου διαμονής τους στην Χρυσή Αυγή. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στην ΓΑΔΑ, ο 
υπουργός Δημοσίας τάξης Ν. Δένδιας αρνείται την ύπαρξη βασανιστηρίων, απαξιώνει τις 
καταγγελίες και προαναγγέλει μήνυση προς Αγγλική εφημερίδα που δημοσιεύει το θέμα. 
Αντιγράφοντας έτσι μια αντίστοιχη ενέργεια ενός άλλου πολιτικού, ονόματι Στυλιανός 
Παττακός, διακεκριμένου στελέχους της χούντας, που σε ερώτηση των διεθνών μίντια 
για τα βασανιστήρια απαντούσε κατηγορηματικά “ALL THESE ARE LIES”. 
      Μπροστά στην καταστολή - τρομοκρατία του κράτους και στα μαχαίρια των 
φασιστών, η απάντηση δεν άργησε να έρθει, καθώς στις  27/10  ξαναοργανώθηκε και 
πραγματοποιήθηκε αντιφασιστική μοτοπορεία-περιπολία στο κέντρο της Αθήνας, 
υπενθυμίζοντας έτσι, ότι οι δρόμοι ανήκουν στους αγωνιστές, στους φτωχούς και 
στους αποκλεισμένους. Απέναντι στις παρακρατικές συμμορίες των φασιστών, να 
δημιουργήσουμε αντιφασιστικές πολιτοφυλακές σε κάθε γειτονιά. 

Απέναντι στην κρατική και καπιταλιστική βαρβαρότητα να 
οργανώσουμε την κοινωνική και ταξική μας αντεπίθεση.

* Πριν από λίγο καιρό, βγήκε η ιατροδικαστική έκθεση για τους 15 συλληφθέντες όπου 
ξεμπροστιάζει τον Δένδια και όσους αρνούνται τα βασανιστήρια στην ΓΑΔΑ. Και ενώ η έκθεση 
δείχνει ότι τα βασανιστήρια στους 15 αντιφασίστες/στριες έλαβαν χώρα, μπάτσοι - κυβέρνηση 
και ΜΜΕ συνεχίζουν να θάβουν το θέμα.

Οφείλουμε εφόσον βγάλαμε το πρώτο φύλλο, να παρουσιά-
σουμε το σκεπτικό μας γύρω απο αυτήν την νέα προσπάθεια.           
Η εφημερίδα τοίχου που έχεις μπροστά σου είναι μια συλλογική 
δουλειά και ευθύνη του αυτόνομου σχήματος της ΣΓΤΚΣ. 
Πίσω απο αυτήν την προσπάθεια, δεν κρύβεται κανένα κόμμα, 
χορηγός ή θεσμικός φορέας. Εκδίδεται ανα τακτά χρονικά 
διαστήματα από την ανοιχτή συνέλευση του σχήματος και 
σε καμιά περίπτωση δεν θέλει να υποδείξει κάποια απόλυτη 
αλήθεια παρά μόνο να μεταφέρει τις δικές μας γνώμες, κριτικές 
και θέσεις μέσα από τον δημόσιο-πολιτικό λόγο και την σκοπιά 
των ταξικών μας συμφερόντων.

Η εφημερίδα τοίχου αποτελεί από την πλευρά μας ένα 
πολύτιμο εργαλείο, ένα ελάχιστο μέσο αντιπληροφόρησης 
κόντρα στον κυρίαρχο λόγο των media (και όχι μόνο). Τα 
media ως μηχανισμοί προπαγάνδας, δεν κάνουν τίποτα άλλο, 
από το να χειραγωγούν και παράγουν μια πραγματικότητα, μια 
διαμεσολαβημένη «ενημέρωση» που εκφράζει τα συμφέροντα 
των αφεντικών. Μέσα από τα δελτία των 8, τις εφημερίδες 

και τα blogs μεγαλοεκδοτών και ρουφιάνων δημοσιογράφων, καθημερινά και 
μεθοδευμένα αναπαράγουν την κυρίαρχη αστική ιδεολογία. Διαστρευλώνουν την 
ουσία της κρίσης παρουσιάζοντας την σαν πρόβλημα “δημόσιου χρέους” και “εθνικό 
ζήτημα”, σπέρνουν φόβο και ψεύτικες ελπίδες, δημιουργούν εξιλαστήρια θύματα και 
εσωτερικούς εχθρούς, διαφημίζουν και σιγοντάρουν τους φασίστες, συκοφαντούν 
κοινωνικούς αγώνες, διαπομπεύουν και να στοχοποιούν διαδηλωτές κ.α. 

Και εμείς από τη μεριά μας, κόντρα στον κυρίαρχο και βρώμικο λόγο, θέλουμε να 
υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας και τους αγώνες μας. Γι’ αυτό και προσπαθούμε να 
στήσουμε αυτόνομα δίκτυα αντιπληροφόρησης, να κυκλοφορήσουμε και να ενισχύ-
σουμε αγώνες, μικρούς και μεγάλους,  που διεξάγονται είτε μέσα στα Πανεπιστήμια 
είτε έξω από αυτά όπως σε γειτονιές  και χώρους δουλειάς. Η εφημερίδα τοίχου 
αποτελεί κομμάτι αυτής της προσπάθειας, στεκόμενη ενάντια στην επικρατέστερη 
αφασία, την εύκολη γκρίνια και τις ατομικές λυσεις και «αποψάρες».

Για επικοινωνία έχουμε το e-mail: assgtks@gmail.com.  Η ανοιχτή συνέλευση 
του αυτόνομου σχήματος γίνεται κάθε Παρασκευή στο αυτοδιαχειριζόμενο στέκι 
του ΤΕΙ Αθήνας / απέναντι από την κεντρική είσοδο της ΣΓΤΚΣ.

αυτόνομου     σχήματος  ΣΓΤΚΣ  ΤΕ Ι  Αθήνας
φύλλο #1 

                                              Το βράδυ της Κυριακής 30/9 πραγματοποιήθηκε 
αντιφασιστική μοτοπορεία στο κέντρο της Αθήνας από αντιφασίστες - 
αντιφασίστριες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Η μοτοπορεία έπειτα από 
συμπλοκή που είχε με χρυσαυγίτες, δέχτηκε άγρια επίθεση-καταστολή από 
μπάτσους της ομάδα «ΔΕΛΤΑ» που βρέθηκε στο σημείο ως υποστηρικτές 
των φασιστών. Αποτέλεσμα αυτής της καταστολής: αρκετοί τραυματίες αλλά 
και η σύλληψη 15 ατόμων, οι οποίοι έφεραν εμφανή σημάδια κακοποίησης 
κατά την σύλληψη αλλά και την μετέπειτα παραμονή τους στην ΓΑΔΑ.

 Πιο αναλυτικά, η μοτοπορεία έγινε στο κέντρο της Αθήνας, όπου εντόπισε 
άτομα της Χρυσής Αυγής να σπάνε μαγαζιά μεταναστών πάνω στην Φυλής 
μεταξύ Αγίου Μελετίου και Ιθάκης. Εκεί έγινε η συμπλοκή και αμέσως επενέβει 
η συμμορία «ΔΕΛΤΑ» παρέχοντας βοήθεια στους φασίστες, τραυματίζοντας 
αρχικά και συλλαμβάνοντας μετέπειτα 15 συντρόφους. Στην συνέχεια οι 

> ΚΑΤΙ ΣΑΠΙΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΑ 

Το ξεκίνημα της νέας φοιτητικής χρονιάς μας έφερε αντιμέτωπους με μια σειρά από 
μέτρα που έρχονται να εφαρμοστούν, άλλα από το Σεπτέμβρη και άλλα από το έτος 
2013 και ύστερα. Μια σειρά από αλλαγές που σύντομα θα δούμε και θα διαπιστώσουμε 
στην πράξη, καθώς θα επηρεάσουν άμεσα τόσο εμάς τους φοιτητές, όσο και τους 
καθηγητές.

     Παρόλα αυτά, είναι άξιο μελέτης το πόσο παγερά αδιάφορους αφήνουν όλα 
αυτά τους περισσότερους!  Κάποιες μέρες, το ΤΕΙ ανέστειλε τη λειτουργία του και 
για αρκετές εβδομάδες υπολειτουργούσε, καθώς πολλοί καθηγητές προχώρησαν σε 
αποχές και απεργίες. Φυσικά αυτό για τους φοιτητές δεν είχε καμία σημασία και 
δεν τους ταρακούνησε καθόλου. Παρατηρήθηκε λοιπόν, έντονα το φαινόμενο, όχι 
μόνο της αδιαφορίας για τα συμβάντα, αλλά και μιας απίστευτης διαμαρτυρίας πως οι 
καθηγητές προχωρούν σε αποχή και εμείς θα χάσουμε ένα σωρό μαθήματα και θα 
πάμε βήματα πίσω στη σταδιοδρομία μας. Εμείς το φοιτηταριάτο, που ζει φυσικά σε 
ένα δικό του κόσμο, στον οποίο θεωρεί, ότι αν έχει ένα πτυχίο, θα “πετύχει” στη ζωή 
του.

    Δεν είναι δυνατόν σε αυτήν την περίοδο, να μιλάμε για μαθήματα που 
χάνονται. Αντιθέτως, πρέπει να επικροτούμε και να ενισχύουμε τις απεργίες 
και τους αγώνες. Όταν κάποιος απεργεί, δεν το κάνει από χόμπυ να χάνει μισθούς 
και μεροκάματα. Προσπαθεί με αυτήν την κίνηση να βελτιώσει τη ζωή του και να 
απαιτήσει όσα του ανήκουν. Και αυτό πρέπει να είναι γίνει ξεκάθαρο, τόσο στους 
φοιτητές, όσο και από τους καθηγητές. Γιατί δεν είναι, αφού πολλοί είναι οι φοιτητές, 
που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για την παράδοση των μαθημάτων στην ώρα τους, 
ώστε να μην υπάρχει το άγχος να χάσουν το εξάμηνο και πολλοί οι απεργοσπάστες 
καθηγητάδες που επικαλούνται συνεχώς το «δικαίωμα» στην εργασία, ενώ στην ουσία 
έχουν συναινέσει στην κατάργησή των εργασιακών δικαιωμάτων, λειτουργώντας 
ατομιστικά και σπάζοντας τις απεργίες.

      Εντάξει, «δικαιολογούνται» οι φοιτητάριοι που ξέρουν εκ των προτέρων, πως όπου 
και να φτάσει η ανεργία, θα έχουν τα χρήματα να κάνουν 5-6 master στο εξωτερικό 
ή θα έχουν μια έτοιμη θέση σε μεγαλοεπιχείρηση. Οι υπόλοιποι όμως;  Αυτοί που 
αποτελούν τη μεγαλύτερη μάζα του φοιτητικού κόσμου;  Αυτοί που οι οικογένειές 
τους πνίγονται στα χρέη ή δυσκολεύονται να πληρώσουν ρεύματα, νοίκια ή δάνεια, 
που είναι άνεργοι ή με μειωμένο μισθό, είναι δυνατόν να μένουν απαθείς;

      Δεν υπάρχει λόγος να επαναλάβουμε τα προβλήματα που θα κληθούμε να 
αντιμετωπίσουμε. Κανένας δε διαμαρτύρεται γι’ αυτά που έρχονται, όχι γιατί δεν τα 
γνωρίζει, αλλά γιατί δεν τα ‘χει ζήσει ακόμα. Οι φοιτητές μπορεί να ξέρουν ότι θα 
πληρώνουν τα πανάκριβα συγγράμματα, ότι θα συγχωνευτεί ή θα μπει λουκέτο στη 
σχολή τους και ότι θα μείνουν άνεργοι, αλλά δεν το συνειδητοποιούν, γιατί δεν έχει 
έρθει ακόμα αυτή η στιγμή. Για το μόνο πράγμα που αντιστέκονται είναι γι’ αυτό 
που βιώνουν τώρα, ότι χάνουν δηλαδή τα μαθηματάκια τους. Πρέπει να βλέπουμε 
πιο μακριά από τη μύτη μας. Προτιμάμε να μείνουμε στο ΤΕΙ κανά δυο χρονάκια 
ακόμα, μη χάνοντας μαθήματα, μέχρι να γίνει για τους περισσότερους αδύνατο να 
συνεχίσουμε τις σπουδές για οικονομικούς λόγους; 

     Οι φοιτητές πρέπει από μόνοι τους να ενημερώνονται για τα ζητήματα που 
μας απασχολούν και για το πότε έχει συνέλευση η σχολή. Είναι απαράδεκτο αυτήν 
τη στιγμή να μην ξέρουν οι φοιτητές στην πλειοψηφία τους τι είναι τα συμβούλια 
διοίκησης! Πρέπει επιτέλους να σταματήσουν κάποιοι να πορεύονται με βάση 
τον ατομισμό και την απάθεια και να καταλάβουν πως πρέπει να πάρουν 
θέση. Ή με την απάθεια, δηλαδή υπέρ των συμβουλίων διοίκησης, της πληρωμής 
πανάκριβων συγγραμμάτων κλπ. και άρα τη συνενοχή με το διαλυτικό σύστημα ή με 
τους αγώνες, δηλαδή τις απεργίες και τις καταλήψεις.

     Όσον αφορά την αποχή. Είναι μια μορφή αγώνα, που όμως δεν μπορεί να 
θεωρηθεί κάτι ουσιαστικό. Μόνο με γενικές απεργίες και καταλήψεις διαρκείας 
μπορούμε να κάνουμε το εκπαιδευτικό και όχι μόνο σύστημα να καταλύσει. Γιατί 
αυτό είναι το νόημα των απεργιών και των καταλήψεων, να παγώνουν την παραγωγή 
εμπορευμάτων και την προσφορά υπηρεσιών, έτσι ώστε αυτοί που πλουτίζουν από 
αυτά να πιεστούν πραγματικά, αφού θα δουν τα κέρδη τους να πέφτουν κατακόρυφα.

    Είναι καιρός να οργανωθούμε συλλογικά για να παλέψουμε ενάντια στα 
προβλήματα που μας επιβάλλουν, μην αναθέτοντας την τύχη μας σε «ειδικούς» και 
ενώνοντας τον αγώνα μας με εκείνων των εργαζομένων που πραγματικά πλήττονται 
ενάντια σε κάθε τι που υποτιμάει τη ζωή μας και την αξιοπρέπεια μας.

       Χωρίς να ψάχνουμε ανιαρές συμμαχίες από δω και εκεί. Μακριά από  κάθε 
καθηγηταρά-κουμανταδόρο, που θεωρεί τον εαυτό του αυθεντία και ανώτερο 
και προσπαθεί να επιβληθεί. Μακριά από μεγαλοκαθηγητάδες – αφεντικά 
που καρπώνονται την εργασία μας στις έρευνες, στην πρακτική άσκηση, στα 
μεταπτυχιακά.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ “ΧΡΥΣΟ ΘΑΝΑΤΟ”

Ενάντια στα σχέδια του κράτους και των χρυσοθήρων που απειλούν 
με αφανισμό τη φύση και τα χωριά της Β.Α. Χαλκιδικής.

Αλληλεγγύη στον αγώνα των κατοίκων της περιοχής!

«Στάθηκα μπροστά από μια διμοιρία των ΜΑΤ. Άοπλος και εκτεθειμένος τους κοιτούσα κατευθείαν στα μάτια. Εκείνη τη στιγμή αναρωτιόμουν πώς 
μπορούν να παίζουν αυτό το ρόλο. Έλεγα μέσα μου, είναι δυνατόν να με χτυπήσουν έτσι όπως κάθομαι απλά και τους κοιτάζω; Την ίδια στιγμή ένας 
από αυτούς σήκωσε τον εκτοξευτή φωτοβολίδων και με σημάδεψε στο πρόσωπο. Δεν το πίστευα ότι μπορούσε να το κάνει, μέχρι που άκουσα τη 
φωτοβολίδα να σφυρίζει ξυστά δίπλα στο αυτί μου. Συνειδητοποίησα ότι στα μάτια τους εγώ ήμουν ο εχθρός.»
μαρτυρία κατοίκου από τη «Μάχη των Σκουριών»

                Το πάρτυ των απολύσεων καλά κρατεί!
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Ή με την απάθεια ή με τον αγώνα...
///   για την στάση  των περισσότερων για την αποχή των καθηγητών


