
Εμείς οι μαθητές πήραμε την απόφαση να καλέσουμε μία πορεία την Τετάρτη 20 Γενάρη. Αυτή
η ημερομηνία επιλέχτηκε με αφορμή τη δίκη του μπάτσου Κορκονέα που δολοφόνησε το
συμμαθητή μας Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. !εν κατεβαίνουμε στο δρόμο για να ζητήσουμε
την καταδίκη του αφού στο κάτω κάτω δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία δολοφονία με
ηθικό αυτουργό το κράτος. Γι' αυτό και δε ζητάμε απλά μια καταδικαστική απόφαση., !εν
έχουμε αυταπάτες ότι το σύστημα που δημιουργεί μπάτσους (όχι μόνο με στολή αλλά με
οποιονδήποτε θεσμικό ρόλο) και τους τοποθετεί νταβατζήδες στη ζωή μας θα τους τιμωρήσει.
Πολλοί λένε ότι κατεβαίνουμε στους δρόμους αναζητώντας ουτοπίες. Σε όλους αυτούς έχουμε
να πούμε ότι θα δώσουμε τα πάντα για την ανατροπή αυτού του συστήματος που προωθεί
έναν κόσμο που η κοινωνία χωρίζεται σε κάποιους από πάνω και κάποιους από κάτω, σε
θύτες και θύματα, σε αφεντικά και δούλους. !ε θέλουμε τη βόλεψη που μας διαφημίζουν ως
στόχο ζωής. Ως νέοι και ανατρεπτικοί το μόνο που ζητάμε είναι μια κοινωνία για όλους και
όχι για λίγους. Σε κάθε κινητοποίηση, κέρδος για μας είναι ακόμα και ένας να καταλάβει ότι
αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα δεν τα λύνουν. Πρέπει να αυτονομηθούμε και να
πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας. !ε θέλουμε την αστική δημοκρατία. Για μας ο μόνος
δρόμος είναι ο ταξικός πόλεμος και οι συγκρούσεις με τους καταπιεστές. Γι' αυτά θα
κατέβουμε στο δρόμο και για πάντα γι' αυτά θα κατεβαίνουμε. 

!ε θέλουμε την καταδίκη ενός μπάτσου αλλά την εξαφάνιση των κάθε
είδους μπάτσων από τις ζωές μας 

ÃÉÁ ÏËÏÕÓ ÔÏÕÓ ËÏÃÏÕÓ ÔÏÕ ÊÏÓÌÏÕ
ÐÏÑÅÉÁ ÔåôÜñôç 20 ÃåíÜñç áðü ôï ÐáñÜñôçìá

óôéò 12.30  

ÁÍÕÐÁÊÏÕÏÉ ÌÁÈÇÔÅÓ
áõôïïñãáíùìÝíåò/íïé ìáèÞôñéåò/ôåò ðáñáñôÞìáôïò 

Εμείς οι μαθητές πήραμε την απόφαση να καλέσουμε μία πορεία την Τετάρτη 20 Γενάρη. Αυτή
η ημερομηνία επιλέχτηκε με αφορμή τη δίκη του μπάτσου Κορκονέα που δολοφόνησε το
συμμαθητή μας Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. !εν κατεβαίνουμε στο δρόμο για να ζητήσουμε
την καταδίκη του αφού στο κάτω κάτω δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία δολοφονία με
ηθικό αυτουργό το κράτος. Γι' αυτό και δε ζητάμε απλά μια καταδικαστική απόφαση., !εν
έχουμε αυταπάτες ότι το σύστημα που δημιουργεί μπάτσους (όχι μόνο με στολή αλλά με
οποιονδήποτε θεσμικό ρόλο) και τους τοποθετεί νταβατζήδες στη ζωή μας θα τους τιμωρήσει.
Πολλοί λένε ότι κατεβαίνουμε στους δρόμους αναζητώντας ουτοπίες. Σε όλους αυτούς έχουμε
να πούμε ότι θα δώσουμε τα πάντα για την ανατροπή αυτού του συστήματος που προωθεί
έναν κόσμο που η κοινωνία χωρίζεται σε κάποιους από πάνω και κάποιους από κάτω, σε
θύτες και θύματα, σε αφεντικά και δούλους. !ε θέλουμε τη βόλεψη που μας διαφημίζουν ως
στόχο ζωής. Ως νέοι και ανατρεπτικοί το μόνο που ζητάμε είναι μια κοινωνία για όλους και
όχι για λίγους. Σε κάθε κινητοποίηση, κέρδος για μας είναι ακόμα και ένας να καταλάβει ότι
αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα δεν τα λύνουν. Πρέπει να αυτονομηθούμε και να
πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας. !ε θέλουμε την αστική δημοκρατία. Για μας ο μόνος
δρόμος είναι ο ταξικός πόλεμος και οι συγκρούσεις με τους καταπιεστές. Γι' αυτά θα
κατέβουμε στο δρόμο και για πάντα γι' αυτά θα κατεβαίνουμε. 

!ε θέλουμε την καταδίκη ενός μπάτσου αλλά την εξαφάνιση των κάθε
είδους μπάτσων από τις ζωές μας 

ÃÉÁ ÏËÏÕÓ ÔÏÕÓ ËÏÃÏÕÓ ÔÏÕ ÊÏÓÌÏÕ
ÐÏÑÅÉÁ ÔåôÜñôç 20 ÃåíÜñç áðü ôï ÐáñÜñôçìá

óôéò 12.30  

ÁÍÕÐÁÊÏÕÏÉ ÌÁÈÇÔÅÓ
áõôïïñãáíùìÝíåò/íïé ìáèÞôñéåò/ôåò ðáñáñôÞìáôïò 


