Παρέµβαση των απεργών καθηγητών στους σχολικούς γιορτασµούς της 28ης Οκτωβρίου
Η ιστορία είναι πάντοτε παρούσα
Όταν µιλάµε για ιστορικά γεγονότα όπως το τιτάνιο «ΟΧΙ» του ‘40 δεν το κάνουµε
αποστειρωµένα, σε µουσείο, σα να απολιθώθηκε το χτες και να βαραίνει τα µυαλά µας σαν
εφιάλτης. Η Ιστορία δεν πάγωσε στο χρόνο, ούτε παραδόθηκε µε έτοιµες λύσεις σαν τα
«σκονάκια» των βοηθηµάτων. Η Ιστορία είναι εδώ, γιατί είµαστε ζωντανοί και τα συνθήµατά µας,
όπως αυτό που λέµε πως «ο Τεµπονέρας ζει», υπάρχουν γιατί τα κουβαλάµε εµείς, όλοι εµείς, µαζί
µε τις προσδοκίες και τους αγώνες µας. Ο παρών χρόνος στέκει µπροστά µας για να τον γεµίσουµε
µε τις πράξεις µας, ακόµη και µε τα λάθη µας. Η Ιστορία είµαστε εµείς και µαζί µας όσοι κύλησαν
τον τροχό της δύο µέτρα εµπρός, όσοι πέθαναν για τον άνθρωπο και όσοι βασανίστηκαν «για να
γυρίσει ο Ήλιος».
Εκείνο το πρωινό της 28ης Οκτωβρίου του 1940, όταν το τελεσίγραφο για την υποταγή της
χώρας µας στάλθηκε από τον ιταλικό φασισµό, η µόνη απαντοχή και το κουράγιο για να
απαντήσεις «ΟΧΙ» βρισκόταν στα σπλάχνα του λαού µας.
Μα και σήµερα το κουράγιο να λένε όχι στους σύγχρονους αυτοκράτορες το έχουν µόνο οι
λαοί και οι αγώνες τους. Εκεί στη µακρινή αλλά και τόσο κοντινή Παλαιστίνη, αλλά και στο Ιράκ,
τα «Όχι» γίνονται αναλαµπές για να φωτίζουν τις µαύρες νύχτες και να τυφλώνονται οι
κατακτητές και οι κοσµοκράτορες.
Εκείνο το πρωινό στις 28 του Οκτώβρη του 1940 αναµετρήθηκε η ψυχή µε τα σίδερα, η
ευψυχία και η τόλµη µε την κτηνώδη δύναµη, όπως και αργότερα όταν ο γερµανικός φασισµός
αυτή τη φορά πατούσε µε την µπότα του τη χώρα µας. Τότε είναι που έγινε το κάθε χωριό
«Κούγκι» και κάθε γειτονιά «Καισαριανή» µέσα στο µεγάλο ποτάµι της Εθνικής µας Αντίστασης.
Έτσι, ώστε να δικαιωθεί ο ποιητής όταν έγραψε πως για να ανθίσει η λευτεριά χρειάζεται λίπασµα
των νεκρών αγωνιστών. Τώρα γνωρίζουµε πως η µεγαλοσύνη των εθνών και των λαών δε
µετριέται µε το στρέµµα, µε της καρδιάς το πύρωµα µετριέται και µε αίµα.
Άλλωστε, ο µικρός ελληνικός λαός φαινόταν να είναι µια µπουκιά, µια ψίχα µπροστά στη
φασιστική ιταλο-γερµανική πολεµική µηχανή. Κι όµως οι εργάτες, οι αγρότες, οι δάσκαλοι, οι
διανοούµενοι, οι νέοι µας, όλα τα κοµµάτια του λαού µας έγιναν «ένα», µη υπολογίζοντας τις
θυσίες, περιφρονώντας τους δυνατούς, συνεκτιµώντας τις δυσκολίες αλλά ταυτόχρονα
υπερνικώντας τες· και νίκησαν!
Εξήντα έξι χρόνια µετά οι κυρίαρχες ιδέες θέλουν να σαρώσουν τους αγώνες για την
ελευθερία, τις ανάγκες και τη δίψα για δικαιοσύνη. Θέλουν να θάψουν τα «ΟΧΙ», το «όχι» της
Εθνικής Αντίστασης του λαού µας σε όλους τους κατακτητές, είτε στους ανοιχτούς εχθρούς είτε
κατόπιν στους δήθεν συµµάχους. Θέλουν να µας πείσουν πως τα πράγµατα δεν αλλάζουν και πως
είναι πιο φρόνιµο «να κάτσουµε στα αυγά µας» για να έχουµε την εύνοια των κάθε λογής
ισχυρών.
Η Ιστορία όµως διδάσκει! Στέκεται απειλητική µπροστά στο άδικο µε υψωµένη ροµφαία σαν
τιµωρός στους πίνακες του Ντελακρουά, όπως η λευτεριά του ποιητή της ελευθερίας, του
∆ιονύσιου Σολωµού, εκδικητής και τιµωρός.
Το «ΟΧΙ» του λαού µας το ‘40, η εποποιία στα αλβανικά βουνά, η θρυλική Εθνική
Αντίσταση, ο Νίκος Μπελογιάννης, ο άνθρωπος µε το γαρύφαλλο στα πέτρινα µετεµφυλιακά
χρόνια για τη δηµοκρατία στη χώρα µας, ο Γρηγόρης Λαµπράκης του ‘63, ο Σωτήρης Πέτρουλας
του ‘65, το Πολυτεχνείο του ‘73, ο Νίκος Τεµπονέρας του ‘91 είναι η ζωντανή κληρονοµιά που

µελετάµε, είναι η ζωντανή µας Ιστορία! «Γιατί σαν δεν έχεις µνήµη, δεν έχεις αύριο και σαν η
λήθη νικήσει, το σκοτάδι είναι βαθύ».
Εµείς οι απεργοί καθηγητές σας, όχι άγιοι αλλά άνθρωποι σαν και σας και τους γονιούς σας,
σάρκα από το λαό µας, σας κοιτάµε κατάµατα και σας λέµε:
Μελετήστε βαθιά, η πραγµατική γνώση είναι δύναµη!
Αγωνιστείτε ενωτικά, ο αγώνας εξυψώνει τον άνθρωπο!
Τολµήστε να λέτε τη γνώµη σας, επειδή «είναι δύσκολο πολύ να βγει η αλήθεια στο κλαρί»!
Μη συµβιβάζεστε µε το φτηνό, το εφήµερο και το ψεύτικο!
Μη γονατίζετε, γιατί έτσι οι ίσκιοι σας φαίνονται τεράστιοι και το µπόι σας µικρό!
Επειδή οι σηµερινοί µας αγώνες για ένα πραγµατικά δωρεάν δηµόσιο σχολείο και αξιοπρέπεια
ζωής λοιδορούνται από τους κυρίαρχους κύκλους, θυµηθείτε πως στις µέρες τους, τους αγωνιστές
του ΄21 τους είπαν κλέφτες, τους αγωνιστές του ΄40 και µετά της Εθνικής Αντίστασης
τροµοκράτες, τους αγωνιστές και τα παιδιά του Πολυτεχνείου αλήτες. Η εξουσία έχει πάντοτε
τρόπο να αλλάξει το νόηµα των γεγονότων και των λέξεων.
Σα µνηµονεύουµε το «ΟΧΙ» του ΄40 ξέρουµε ότι ανάβουµε ένα φως στο πρόσκαιρο σκοτάδι.
Εργαζόµαστε για την Ειρήνη, γι’ αυτό εναντιωνόµαστε στον άδικο πόλεµο των ισχυρών,
εργαζόµαστε για την Ελευθερία, γι’ αυτό εναντιωνόµαστε στην καταπίεση, για να µπορούν οι
άνθρωποι να γεύονται τους καρπούς της δουλειάς τους και η εκµετάλλευση να εξοριστεί τότε στα
λεξικά των ιστορικών.
Με τους σηµερινούς αγώνες στην Εκπαίδευση εκπαιδευτικοί, µαθητές και φοιτητές λέµε το
σύγχρονο «ΟΧΙ» µαζί µε όσους αντιστέκονται, µαζί µε όσους ονειρεύονται, µαζί µε όσους
γυρεύουν ένα καλύτερο αύριο!
Σήµερα λέµε το ΟΧΙ µας στην απαξίωση της δηµόσιας εκπαίδευσης.
Λέµε ΟΧΙ στη δηµιουργία ζωνών φτώχειας και αποκλεισµού.
Λέµε ΟΧΙ στο σφαγιασµό των λαών.
Λέµε ΟΧΙ στην αφαίρεση των λαϊκών και δηµοκρατικών δικαιωµάτων.
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