
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 Σήμερα συμπληρώνονται δέκα χρόνια από τότε, που στο κέντρο της Αθήνας 

ο Αλ. Γρηγορόπουλος έπεσε νεκρός από τις δολοφονικές σφαίρες του ειδικού 

φρουρού Επ. Κορκονέα. Ο άδικος χαμός ενός δεκαπεντάχρονου παιδιού χάραχθηκε 

ανεξίτηλα στην μνήμη μας. Θυμόμαστε όλοι μας, ότι το αδιανόητο αυτό 

περιστατικό οδήγησε σε αυθόρμητες αντιδράσεις των μαθητών, της νεολαίας, όλων 

όσων δεν θέλουν και δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι στην Δημοκρατία, οι σφαίρες 

αποτελούν την απάντηση στο πρόβλημα.  

Η εξέγερση του 2008 αποτελεί σταθμό, γιατί δεν είχε σαν κύριο αίτημά της 

μόνο την τιμωρία των δολοφόνων του Γρηγορόπουλου. Αποτέλεσε τον πρόλογο για 

τις μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις, που ακολούθησαν απέναντι στις πολιτικές της 

βίαιης λιτότητας, της φτωχοποίησης της πλειοψηφίας της κοινωνίας, της περικοπής 

ασφαλιστικών και εργατικών δικαιωμάτων, της αποσάθρωσης του κοινωνικού 

ιστού.  

Οι φταίχτες για την οικονομική κατάρρευση της χώρας είχαν βρεθεί ήδη από 

το 2008. Ήταν οι εργαζόμενοι, η νεολαία, οι συνταξιούχοι, όσοι δεν συμμετείχαν στο 

πάρτι της καταλήστευσης της χώρας αλλά κλήθηκαν να πληρώσουν το μάρμαρο.  

Σήμερα σε χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια το αυγό του 

φιδιού επωάζεται. Πολλοί προσπαθούν να σπείρουν το δηλητήριο του εθνικισμού, 

της ξενοφοβίας, του ρατσισμού. Δυστυχώς πρόσφατα είδαμε και στα συνδικάτα –

ευτυχώς σε ελάχιστες περιπτώσεις – ορισμένους να ενστερνίζονται και να 

διαδίδουν απόψεις της νεοναζιστικής και εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής 

Αυγής. Είναι λίγοι και το συνδικαλιστικό κίνημα τους έχει ήδη απομονώσει. 

Τα αιτήματα της εξέγερσης του 2008 στην οποία συναντήθηκαν 

αδιαμεσολάβητα τα πιο προοδευτικά και ζωντανά τμήματα της ελληνικής κοινωνίας 

παραμένουν σήμερα επίκαιρα. Δεν αμαυρώνονται από κανέναν. 



Έχει έρθει η ώρα να ξαναζωντανεψουμε την φλόγα των διεκδικήσεων στο 

νέο τοπίο που ανοίγεται, χωρίς να ξεχνάμε τίποτα από το πρόσφατο παρελθόν. 

Παλεύουμε για δημόσια δωρεάν παιδεία, αποκατάσταση των αδικιών, 

πλήρη αποκατάσταση των εργασιακών δικαιωμάτων, την υπεράσπιση των 

δημοκρατικών ελευθεριών.  

Βάζουμε στο προσκήνιο τις ανάγκες των εργαζομένων, της νεολαίας, των 

μαθητών και των φοιτητών. 

Καλούμε όλες και όλες να συμμετέχουν στα συλλαλητήρια για τα δέκα 

χρόνια από τη δολοφονία του Αλ. Γρηγορόπουλου. 

  


