
6  χρόνια μετά από την εν ψυχρώ
δολοφονία του 15 χρονου Αλέξη Γρηγορόπου-

λου από τον μπάτσο Κορκονέα...

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙΚΑΙ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΤΗΝΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΤΙΣΣΤΙΣ 5/12 ώρα 10:30 

5/12 ώρα 10:30 ΣΤΟΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ(ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ 

(ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ 

ΑΡΑΤΟΥ) μετά θα ακολουθήσει 

ΑΡΑΤΟΥ) μετά θα ακολουθήσει ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΙΣΣΤΙΣ 11:30
11:30

ΜΠΑΤΣΟΙ

ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ



Πέρασαν 6 χρόνια …6 χρόνια από την εν ψυχρώ δολοφονία του 15χρονου μαθητή

Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στις 6 Δεκεμβρίου του 2008 από το ένστολο κάθαρμα

Κορκονέα! Μα όσο κι αν περνάει ο χρόνος ,το μίσος μας για τα γουρούνια της

αστυνομίας μεγαλώνει! Στο μυαλό μας έρχονται οι εικόνες του κρύου εκείνου

Δεκέμβρη που με την φλόγα της εξέγερσης των από κάτω αυτού του κόσμου έγινε

ο πιο καυτός! Στις μέρες εκείνες δε χώραγαν λέξεις όπως «φόβος» ή «συμφιλίωση»

παρά μόνο ΟΡΓΗ –ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ-ΕΚΔΙΚΗΣΗ! Γιατί είχε πεθάνει ένας από εμάς!

Γιατί οι εξεγερμένοι δεν θεώρησαν ότι είναι αυτονόητο να δολοφονούνται 15χρονοι

από μπάτσους! Για έναν μήνα πίσω από τις κουκούλες υπήρχαν μαθήτριες/ες, αγριο-

νεολαίοι, χουλιγκάνοι μαζί με τα καταπιεσμένα κομμάτια αυτής της κοινωνίας που με

καταλήψεις, αμέτρητες επιθέσεις με πέτρες και μολότοφ σε μπάτσους, συγκεντρώ-

σεις, τεράστιες πορείες, οδοφράγματα,  κάψιμο τραπεζών, περιπολικών και ακριβών

μαγαζιών έδειξαν πως όταν η οργή βγαίνει συλλογικά από τους κάτω τότε τίποτα

δεν μπορεί να τους σταματήσει! Η φλόγα του Δεκέμβρη  δεν έχει σβήσει αφού μετά

από έξι χρόνια θεωρούμε πως ο πόλεμος δεν έχει λήξει! 

Πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους ότι ο ρόλος των μπάτσων είναι να

δέρνουν και να δολοφονούν μετανάστες με τη βοήθεια των χρυσαυ-

γητών, να καταστέλλουν πορείες, να εκκενώνουν καταλήψεις  και

γενικότερα να είναι τα χέρια αυτού του φασιστικού κράτους! Για όλα

αυτά εμείς ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ-ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ! Όλοι οι βασανιστές

της αστυνομίας είναι καλοί μονάχα νεκροί γιατί δουλειά τους είναι

να προστατεύουν αυτά που κάθε άνθρωπος μισεί. Όποιος μαθητής

θέλει να γίνει μπάτσος ας ξέρει πως πρόκειται να γίνει μελλοντικός

δολοφόνος και πως σαν μαθητές με συνείδηση θα είμαστε απέναντί

του!



Και για να μην ξεχνιόμαστε όπου δεν φτάνει το γκλοπ του μπάτσου φτάνει η

πένα του δημοσιογράφου! 

Το κράτος βλέποντας ότι τα σκυλιά τους οι μπάτσοι δεν κατάφεραν να επαναφέ-

ρουν την κοινωνική ομαλότητα  έχωσε στο παιχνίδι και τα παπαγαλάκια των

μέσων μαζικής εξημέρωσης είτε για να αλλοιώσουν τα γεγονότα είτε με συνεχείς

εκκλήσεις  για να σταματήσουν οι συγκρούσεις μεταξύ εξεγερμένων και μπά-

τσων.

Μετά από 6 χρόνια και πιο οργισμένοι από ποτέ ας τους

δείξουμε ότι κανένας Δεκέμβρης δεν έληξε ποτέ! Όλα

συνεχίζονται ενάντια στην εξαθλίωση τους! Ανέφικτο δεν

είναι ο κόσμος που ονειρευτήκαμε τότε. Ανέφικτο είναι να

γίνουμε σαν κι αυτούς! 



¼ðïéïò êáé üðïéá èåëÞóåé íá åðéêïéíùíÞóåé ìáæß ìáò èá ìðïñåß íá ìáò âñåé êÜèå ÓÜââáôï ìåôÜ ôéò 18:00

óôïí áõôïäéá÷åéñéæüìåíï ÷þñï ÁÍÁÔüÐÉÁ  (ìçôñ. Ðáñèåíßïõ 16 – ôÝñìá áã. ÍéêïëÜïõ áñéóôåñÜ) êáé e-

mail:anipakouoima8htes@yahoo.gr  BLOG www.anipakouoima8htes.wordpress.com

“ΑΝΥΠΑΚΟYΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ”

áõôüíïìç óõëëïãéêüôçôá ìáèçôþí/ôñéþí

Το 1985 η πανκ μπάντα “ΑΔΙΕΞΟΔΟ” με αφορμή την εν ψυχρώ δολοφονιά του 15 χρονου
μαθητή Μιχάλη Καλτεζά  από τον μπάτσο Μελίστα είχε γράψει το κομμάτι 38 χιλιοστά το

οποίο μεταξύ άλλων λέει:

δεν ήταν μόνο αυτός που πυροβόλησε....
είχε μαζί του κι άλλους αφανείς δήμιους...

είχε μαζί του τους “ενάρετους”...
είχε μαζί του τους “έντιμους”...
είχε μαζί του τους “ηθικούς”...
είχε μαζί του τους “δίκαιους”...

είχε μαζί του τους “φιλήσυχους”...

ΟΙ ΔΗΜΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΘΩΟΙ

ΟΙ “ΕΝΟΧΟΙ” ΝΕΚΡΟΙ
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