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“Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και το δίκιο. Θα βγεις 

στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλη σου θα ματώσουν απ’ τις φωνές, το πρόσωπο σου θα ματώσει από τις 

σφαίρες, μα ούτε βήμα πίσω.” 

τις 6 Δεκέμβρη του 2008 πέφτει νεκρός από τη σφαίρα του ειδικού φρουρού Ε. Κορκονέα ο 

16χρονος μαθητής Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος. Με το άκουσμα της είδησης της δολοφονίας ένα 

κύμα οργής ξεχύθηκε σε όλη τη χώρα. Με πορείες, με καταλήψεις δημόσιων κτιρίων και σχολών, με 

φθορές σε αστυνομικά τμήματα, σε τράπεζες κ.ά. ο κόσμος εξέφρασε την οργή του. Πολλοί ήταν και 

οι μαθητές που βγήκαν εκείνο το διάστημα στους δρόμους και πραγματοποίησαν καταλήψεις 

σχολείων, συνειδητοποιώντας πως στην θέση του Αλέξη θα μπορούσε να είναι ένας από αυτούς. Οι 

διαστάσεις που πήραν τα γεγονότα ξεπέρασαν τα σύνορα της Ελλάδας και έγιναν κινητοποιήσεις σε 

πολλές χώρες του εξωτερικού. 

Ση νύχτα που ο Αλέξης έπεσε νεκρός μαζί του ήταν ο φίλος του Νίκος Ρωμανός. Ο Ρωμανός 

συλλαμβάνεται τον Φλεβάρη του 2013 μαζί με 3 συντρόφους για την απόπειρα ληστείας τράπεζας 

και των ΕΛΣΑ στο Βελβεντό Κοζάνης και βασανίζονται από τους μπάτσους. Σα κακοποιημένα 

πρόσωπά τους τα βγάζει η κυβέρνηση (μέσω του οργάνου της – την αστυνομία) στη δημοσιότητα 

θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα σε όσους αντιστέκονται.   

Σην περασμένη άνοιξη ο Νίκος Ρωμανός, φυλακισμένος πλέον, δίνει εξετάσεις και πετυχαίνει 

στα ΣΕΙ Αθήνας. Σο υπουργείο δικαιοσύνης και ο πρόεδρος της δημοκρατίας επιθυμούν να τον 

βραβεύσουν, με ακόμα 3 επιτυχώντες, όμως ο Ρωμανός αρνείται να συμμετάσχει σε αυτό το 

καρναβάλι, μένοντας πιστός στις ιδεές του. τη συνέχεια, ζητά εκπαιδευτικές άδειες ώστε να 

παρακολουθήσει τα μαθήματά του, αλλά οι αιτήσεις του πάνε στα αζήτητα. Έτσι, από τις 10 

Νοέμβρη έχει ξεκινήσει απεργία πείνας, διεκδικώντας αυτό του το δικαίωμα. Μέχρι σήμερα, την 

27η μέρα απεργίας πείνας, δεν έχει δικαιωθεί. 

6 χρόνια μετά τη δολοφονία Γρηγορόπουλου οι επιθέσεις του κράτους ενάντια στα 

αντιστεκόμενα κομμάτια της κοινωνίας έχουν εντατικοποιηθεί, φανερώνοντας την φασιστοποίηση 

του καθεστώτος σε καιρούς κρίσης. Οι φασίστες κάνουν την δουλειά του κράτους, όπου δεν θέλει να 

παρέμβει το ίδιο, και δολοφονούν αδιακρίτως. Σα ΜΜΕ παραπληροφορούν και αποχαυνώνουν τον 

κόσμο. Η συστημική κρίση έχει εντατικοποιηθεί χτυπώντας τα πιο αδύναμα κομμάτια της 

κοινωνίας. 

Ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος στην Ελλάδα, ο Μάικλ Μπράουν στο Φέργκουσον των 

ΗΠΑ, οι 43 φοιτητές που εκτελέστηκαν στο Μεξικό σε συνεργασία μπάτσων με καρτέλ διακίνησης 

ναρκωτικών, ο Ρεμί Υρές στη Γαλλία, οι νεκροί της Βραζιλίας, της πλατείας Σαξίμ και 

αμέτρητοι άλλοι δολοφονήθηκαν από μπάτσους. Σο σύστημα τους δεν υπολογίζει τίποτα μπροστά 

στα κέρδη, ανθρώποι που αντιδρούν δεν χωράνε σε αυτό και πρέπει να εξαφανιστούν. Δεν 

μπορούμε να μείνουμε άπραγοι απέναντι στο κράτος που μας επιτίθεται σε όλα τα μέτωπα, με 

νομοσχέδια, με τα ΜΜΕ, με φυλακίσεις αγωνιστών και φυλακές τύπου Γ΄, χρυσαυγίτες, πατριώτες 

και μπάτσους. Και μόνο η ύπαρξη των παραπάνω μας αηδιάζει. 
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