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Σει. 21 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

«Εθσγε» ο αγωνιζηής Ιορδάνης Πασλόζογλοσ 
 

 

Πιήζνο θόζκνπ απνραηξέηεζε ρηεο ζην Νεθξνηαθείν Πεηξαηά ηνλ 

Ιορδάνη Πασλόζογλοσ, πνπ «έθπγε» από θνληά καο ζε ειηθία 74 

εηώλ. Δηαηέιεζε θαζεγεηήο ζηε Σρνιή Μεηαιινπξγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μπίξκηλρακ θαη αλέπηπμε σο κεραληθόο 

ζεκαληηθό εξεπλεηηθό έξγν ζηε ΛΔ ηεο Γεξκαλίαο, ζηε Σνπεδία θαη 

ηελ Αγγιία. 

Από ηα καζεηηθά ηνπ ρξόληα ζηελ Ειιάδα, αλέπηπμε, παξάιιεια, 

πινύζηα αγσληζηηθή δξάζε κέζα από ηηο γξακκέο ηεο λενιαίαο ΕΔΑ. 

Δηεηέιεζε δεκνηηθόο ζύκβνπινο Δξαπεηζώλαο πξηλ ηε δηθηαηνξία, 

ελώ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ζπκκεηείρε ζηελ αληηζηαζηαθή δξάζε ζην 

εμσηεξηθό ζαλ κέινο ηνπ Γξαθείνπ ηεο Νενιαίαο Λακπξάθε Δπηηθήο 

Επξώπεο. Υπήξμε κέινο ηεο Πνιηηηθήο Επηηξνπήο ηεο 

«Κνκκνπληζηηθήο Αλαλέσζεο» από ηελ ίδξπζή ηεο. Απνρώξεζε όκσο 

ην 2004, δηαθσλώληαο κε ηελ απόθαζε άξλεζεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε 

ην ΚΚΕ ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο. Ηηαλ ππνςήθηνο βνπιεπηήο 

Επηθξάηεηαο κε ην ςεθνδέιηην ηνπ ΚΚΕ ηόζν ην 2000 (κεηά από 

πξόηαζε ηεο Κνκ. Αλαλέσζεο) όζν θαη ην 2004, σο ζπλεξγαδόκελνο. 

Δξαζηεξηνπνηήζεθε κε ηελ «Παλεπηζηεκνληθή» ζην ρώξν ησλ 

κεραληθώλ θαη ζπλέβαιε ζαλ εηζεγεηήο ζε εκεξίδεο πνπ δηνξγάλσζε 

ην ΚΚΕ γηα ελεξγεηαθά ζέκαηα ηα ηειεπηαία ρξόληα ηεο δσήο ηνπ. 

Εθθξάδνληαο ηε ζιίςε ηεο ΚΕ ηνπ ΚΚΕ γηα ην ρακό ηνπ, ν Μ. Παπαδόπνπινο ηόληζε κεηαμύ άιισλ: 

«Απνραηξεηνύκε έλαλ αγσληζηή πνπ ππεξέηεζε κε ηε δξάζε θαη ηηο επηζηεκνληθέο ηνπ γλώζεηο ηελ ππόζεζε ηεο 

θνηλσληθήο απειεπζέξσζεο από ηα δεζκά ηεο εθκεηάιιεπζεο. Σ' όιε ηνπ ηε δσή, ν Ινξδάλεο έζεζε ην ζπκθέξνλ 

ηνπ ιανύ πάλσ από ην αηνκηθό ηνπ βόιεκα. Υπεξάζπηδε κε ζάξξνο ηε γλώκε ηνπ, αλαδεηνύζε απαληήζεηο γηα ηα 

ζύγρξνλα πξνβιήκαηα ηνπ ιατθνύ θηλήκαηνο, ρσξίο λα επαλαπαύεηαη ζηηο δάθλεο ηνπ ηζηνξηθνύ παξειζόληνο. 

Είκαζηε βέβαηνη όηη ε ζύδπγόο ηνπ θαη ηα παηδηά ηνπ, Γηάλλεο θαη Φξπζάλζε, ζα πάξνπλ ηε ζθπηάιε ηεο 

αγσληζηηθήο πξνζθνξάο ηνπ. Εκείο κπνξνύκε λα ππνζρεζνύκε όηη ζα βαδίζνπκε απνθαζηζηηθά ζην δύζθνιν 

δξόκν πνπ βάδηζε θαη ν ίδηνο, κε ζηαζεξή θαηεύζπλζε, ην ζνζηαιηζκό». 

 

 


