
Στις 6 Δεκέμβρη 2008,  ο 
15χρονος μαθητής Αλέξης  
Γρηγορόπουλος  δολοφο-

νήθηκε εν ψυχρώ από τον ειδικό 
φρουρό της Ελληνικής Αστυνομίας 
Επαμεινώνδα Κορκονέα. Τις επόμε-
νες εβδομάδες πυροδοτήθηκε μία 
μεγαλειώδης εξέγερση  με εκατο-
ντάδες χιλιάδες μαθητές απ’ όλη 
την Ελλάδα να κάνουν καταλήψεις 
, αποχές και να κατεβαίνουν στους  
δρόμους. Στους δρόμους συναντή-
θηκαν οι μαθητές/τριες, οι φοιτη-
τές/τριες, επισφαλώς εργαζόμενοι/
ες, νέοι και νέες που έβλεπαν ότι 
τους ετοιμαζόταν ένα μέλλον επι-
σφάλειας. Ήταν η πρώτη γενιά μετά 
από πολλά χρόνια που θα «ζούσε 
χειρότερα από την προηγούμενη». 
Ήταν τα πρώτα μηνύματα της κρί-
σης του 2008. που σε συνδυασμό 
με τη γενικευμένη οργή απέναντι 
στη δολοφονική αστυνομική βία, 
πυροδότησαν την εξέγερση.
 Μια δεκαετία μετά η κρίση και οι 
πολιτικές των μνημονίων και της 
λιτότητας  έχουν περάσει σαν 
οδοστρωτήρας πάνω από τα δι-
καιώματα και τις ζωές των νέων 
ανθρώπων: διάλυση της δημόσιας 
παιδείας, ανασφάλεια, ανεργία,  πε-

ριστολή δημοκρατικών δικαιωμά-
των . 

Δεν ξεχνάμε ότι η αστυνομική βία 
-αυτή που δολοφόνησε τον Γρη-
γορόπουλο, τον Ζακ Κωστόπουλο 
αλλά και μετανάστες/πρόσφυγες- 
είναι συνέχεια της ίδιας πολιτικής 
που γεννά την ανεργία, τη λιτότητα, 
τις απολύσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις, 
τον εθνικισμό. 

Δέκα χρόνια μετά, βλέπουμε να 
εμφανίζονται  φασιστικά στοιχεία 
στα σχολεία μας, με εθνικιστικές 
καταλήψεις. Καταδικάζουμε κάθε 
πρακτική που είτε έμμεσα ή φανε-
ρά προωθεί το ναζιστικό και φασι-
στικό δηλητήριο. Στη γενικότερη 
προσπάθεια εξαθλίωσης  και απο-
βλάκωσης μιας  ολόκληρης κοι-
νωνίας η απάντηση μας βρίσκεται 
στον αγώνα για τα δικαιώματά μας, 
για ένα δημόσιο σχολείο που θα 
απαντάει στις ανάγκες των μαθη-
τών αλλά και των εκπαιδευτικών.

Η εξέγερση του ’08 παραμένει 
ακόμη επίκαιρη. Χρέος μας είναι να 
κινητοποιούμαστε, να οργανωνό-
μαστε και  να διεκδικούμε το μέλ-
λον μας Για αυτό και φέτος στις 6 
Δεκέμβρη θα είμαστε ξανά δυναμι-
κά στο δρόμο!.  
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