ΟΛΜΕ - ΔΟΕ
9 Γενάρη 2010: Μνήμη Νίκου Τεμπονέρα
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ
Κάθε χρόνο, στις 9 του Γενάρη, η συλλογική μας μνήμη στρέφεται στα
τραγικά γεγονότα της Πάτρας που οδήγησαν στην άγρια δολοφονία του
συναδέλφου μας Νίκου Τεμπονέρα.
Κάθε χρόνο, στις 9 του Γενάρη, η σκέψη μας αρνείται πεισματικά να δεχτεί
την πραγματικότητα αυτής της εγκληματικής πράξης, αρνείται να ξεχάσει τις
συνθήκες που οδήγησαν στον πρόωρο και άδικο χαμό του.
Το Γενάρη του 1991 ο Νίκος Τεμπονέρας, υπερασπίζοντας τους μαθητές του,
την παιδεία και τις δημοκρατικές ελευθερίες του λαού μας, όρθωσε το ανάστημά
του απέναντι στον κρατικό αυταρχισμό και την παρακρατική τυφλή βία και
μισαλλοδοξία.
Το τίμημα για τη συνεπή και θαρραλέα στάση του ήταν ο θάνατος.
•
•
•
•
•

Θυσιάστηκε γιατί το μεγάλο «ναι» και το μεγάλο «όχι» δεν ήταν γι’ αυτόν
κούφιοι στίχοι χωρίς νόημα, δεν ήταν λόγια χωρίς έργα.
Θυσιάστηκε για να υπάρξει ένα πιο φωτεινό μέλλον για όλους μας.
Θυσιάστηκε για μια καλύτερη εκπαίδευση, γιατί ήξερε καλά ότι χωρίς αυτή
δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερο μέλλον.
Θυσιάστηκε γιατί ήταν ακράδαντη η πεποίθησή του πως οι συλλογικοί
αγώνες φέρνουν αποτέλεσμα, πως καμιά θυσία δεν πάει χαμένη.
Θυσιάστηκε γιατί γνώριζε ότι το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό και πιο
μεγάλο είναι όταν ένας άνθρωπος αποφασίζει να ορθώσει το ανάστημά του,
να γίνει ένα με τους πολλούς, και όλοι μαζί ένα σώμα.

Στις μέρες μας κυριαρχεί όλο και περισσότερο η σήψη, η διαφθορά και η
παρακμή, μετατρέποντας σε κυρίαρχες απόψεις το βόλεμα, και τον αμοραλισμό. Οι
κοινωνικές και μορφωτικές ανισότητες διευρύνονται, τα δικαιώματα των
εργαζομένων καταπατούνται βάναυσα, ο κόσμος της εργασίας καλείται για μια
ακόμη φορά να πληρώσει την οικονομική κρίση που οι ισχυροί δημιούργησαν.
Αλλά σε τέτοιες συνθήκες είναι ακόμα μεγαλύτερη η ανάγκη, σε πείσμα των
καιρών και των καιροσκόπων, να κρατάμε σταθερά το νήμα των αξιών μας, το
τετράπτυχο Αγώνας, Αξιοπρέπεια, Αλληλεγγύη, Ανιδιοτέλεια ως βασικό οδηγητικό
φάρο της δράσης μας.
Αν γράφουμε σε πείσμα των καιρών και με το πείσμα των αγώνων αυτές
τις σκέψεις, είναι γιατί θέλουμε να βλέπουμε στους δρόμους τα παιδιά να
πηγαίνουν στο σχολείο, οι εργαζόμενοι να έχουν σταθερή και αξιοπρεπή εργασία,
γιατί δε θέλουμε η φτώχεια, η εκμετάλλευση και η φρίκη του πολέμου να
στιγματίζουν το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας.
Απέναντι στην ανάλγητη πολιτική του νεοφιλελευθερισμού, που μειώνει τις
κοινωνικές δαπάνες, που συρρικνώνει το εισόδημά μας, που ανατρέπει τα
εργασιακά μας δικαιώματα, εμείς, πιστοί στη μνήμη του Νίκου Τεμπονέρα,
οργανώνουμε την αντίστασή μας μαζί με όλους τους εργαζόμενους, γιατί είμαστε
στο «εμείς».
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Απευθυνόμαστε, λοιπόν, σε όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς της
χώρας μας, στην παλιά και τη νεότερη γενιά. Και τους καλούμε να αναλάβουν όλες
τις κοινωνικές και παιδαγωγικές ευθύνες τους. Να συνταχθούν με την αγωνιζόμενη
κοινωνική πλειοψηφία και τις αγωνίες της.
Νίκο Τεμπονέρα, εμείς οι εκπαιδευτικοί έχουμε ένα όνειρο, που είναι και
το δικό σου όνειρο.
Ονειρευόμαστε έναν πλανήτη χωρίς πολέμους, με την Ειρήνη και την
ευημερία σε κάθε άκρη του.
Μια ζωή χωρίς σκοτεινές γωνιές. Με ολοκληρωμένη Μόρφωση για κάθε
παιδί, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.
Μια ζωή με μόνιμη και σταθερή Εργασία για κάθε πολίτη, με την
Αξιοπρέπεια και την Αλληλεγγύη θεμέλια της συλλογικής ζωής και δράσης.
Αγωνιζόμαστε για να μην έχουν η πείνα και η δίψα θέση στον αυριανό μας
κόσμο.
Αγωνιζόμαστε για να’ ναι ανάμνηση παλιά ο σκοτεινός λογισμός των
εμπόρων, οι στατιστικές του θανάτου, τα ηλεκτρονικά ψεύδη.
Για μια κοινωνία όπου ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος να μην είναι, και
οι άνθρωποι του μόχθου να χαίρονται δίκαια τον κόπο τους.
Για ένα περιβάλλον προστατευμένο από την απληστία των κερδοσκόπων.
Στους χαλεπούς καιρούς που έρχονται εμείς, οι δάσκαλοι όλων των παιδιών,
υποσχόμαστε πως θα τιμήσουμε τον όρκο που δώσαμε.
Πως θα διδάσκουμε και με το παράδειγμά μας.
Πως τη ζωή μας δε θα τη βουλιάξουμε στο βάλτο του συμβιβασμού, της
μοιρολατρίας και της παραίτησης.
Αν αξίζει να ζει κάποιος, αξίζει να ζει για τα ιδανικά του!
Αν αξίζει να ζούμε, είναι για να δώσουμε στο όνειρο ζωή!
Τα Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ καλούν
όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν
στην Εκδήλωση μνήμης για το Νίκο Τεμπονέρα που θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9/1/2010 στις 6 μ.μ.
έξω από το Σχολικό Συγκρότημα «Ν.Τεμπονέρα» στα Ψηλά Αλώνια στην Πάτρα.
Θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης.
Ο ΝΙΚΟΣ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Τα ΔΣ της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ

Αθήνα 5/1/2010
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