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            Η αναφορά στον Νίκο Τεµπονέρα, µε αφορµή τα 14 χρόνια από τον άδικο χαµό του, δεν γίνεται ως 
µία εθιµοτυπική πράξη.  
            Από το παρελθόν, όσο και αν είναι κάποιες φορές ενοχλητικό, δεν µπορούµε να απαλλαγούµε, παρά 
µόνον αν εξαλείψουµε όλες εκείνες τις µήτρες που γέννησαν τον πόνο και την οδύνη. 
            Μπορούµε να απαλλαγούµε µόνον όταν µετασχηµατίσουµε τον ιστορικό χρόνο σε δύναµη 
αµφισβήτησης, έµπνευσης, δηµιουργίας και προκοπής. 
            Εµείς οι εκπαιδευτικοί, ως µεταλαµπαδευτές της γνώσης, αποδίδουµε πάντα ιδιαίτερη σηµασία στη 
δύναµη του παραδείγµατος, και ο Νίκος Τεµπονέρας, δάσκαλος και θυσιαζόµενος ταυτόχρονα, αποτελεί στην 
αρνητική συγκυρία που ζούµε ακλόνητο σύµβολο προσφοράς, φωτογόνο σηµείο προσανατολισµού. 
            Όταν στην ιδιοτελή και βάρβαρη εποχή µας η Παιδεία περικυκλώνεται από τους µανιασµένους
ανέµους της αγοράς, όταν τα παιδιά µας γίνονται βορά στην ανεργία και τη "νέα ηθική" που µπορεί να την 
πεις και ανηθικότητα, όταν όλα τα συστήµατα των ανθρώπινων αξιών, της αλληλεγγύης και του αγώνα, 
µπαίνουν στην ελλειµµατική ζυγαριά της κερδοφορίας, τότε η θυσία του Νίκου Τεµπονέρα αποτελεί ασφαλές 
ορµητήριο ιδεών και δράσης.  
            Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, δεκατέσσερα χρόνια µετά τη δολοφονία του δάσκαλου Νίκου Τεµπονέρα
σε σχολείο της Πάτρας, ερχόµαστε πάλι ταπεινοί ταξιδευτές, αθεράπευτοι ονειροπόλοι και δίκαια οργισµένοι 
να µνηµονεύσουµε το όνοµά του όχι "από χρέος κινούντες", όχι σαν ξόδι που το απιθώνουµε στο χτες, αλλά 
ως θυσία στο µόνιµο συµπόσιο των αγώνων. 
            Οι καιροί ου µενετοί !! 
            Οι πιέσεις που υφίστανται οι εργαζόµενοι για να προσαρµοστούν στα νέα µοντέλα της επισφαλούς
εργασίας, και µάλιστα κάτω από τη δαµόκλειο σπάθη της γενικευµένης ανεργίας, δεν µπορούν να µας 
αφήσουν αδιάφορους. 
            Η αποψίλωση των ελαχίστων ορίων ασφαλείας στην εργασία και οι τάσεις συρρίκνωσης του
κοινωνικού κράτους στο όνοµα της απογραφής και της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας σηµαίνουν περισσότερη 
απαιδευσία, περισσότερη αδικία, περισσότερη ανασφάλεια. 
            Η επικράτηση της "ατοµικοποιηµένης" στάσης απέναντι στην συλλογικότητα σηµατοδοτεί αποµείωση
της κοινωνικής βούλησης σε όφελος του κατακερµατισµένου εγωισµού και της υποταγής. 
            Είµαστε αντίθετοι στην αντίληψη που κάποιοι προωθούν ότι η χώρα και το κράτος κινδυνεύουν από
τους ξένους, όσους κυνηγηµένοι από τη φτώχεια, τον πόλεµο, την καταπίεση, φτάνουν ως εδώ ζητώντας µια 
ζωή µε αξιοπρέπεια.  
Είµαστε αντίθετοι, ακόµα, σε µια µοιρολατρική αντίληψη που απολυτοποιεί τη φυσική καταστροφή και τις 
τραγικές συνέπειές της, όταν γνωρίζουµε όλοι τις τεράστιες ανισότητες ανάµεσα στο λεγόµενο «Πρώτο» και 
στο λεγόµενο «Τρίτο» κόσµο, όταν συνειδητοποιούµε την εκµετάλλευση που υφίσταται ο «¨Τρίτος» Κόσµος 
από τους οικονοµικά ισχυρούς του πλανήτη, που καταδικάζουν τις χώρες αυτές σε µια οικονοµική καθήλωση
και, ουσιαστικά, σε αδυναµία να αντιµετωπίσουν τις συνέπειες των φυσικών καταστροφών. 
            Και πάνω από όλα ο πόλεµος, που µαίνεται σε διάφορες χώρες µε ευθύνη των στρατιωτικών, 
οικονοµικών και πολιτικών υπερδυνάµεων, ο οποίος ντύνεται µε το όνοµα της πλανητικής ασφάλειας, που 
ανατινάζει τα σύνορα, γενικεύει τις συγκρούσεις, µεταπλάθει το αίµα αθώων σε κέρδος και σαν τεράστιος
Λεβιάθαν βουλιάζει τον κόσµο σε νέα φρίκη. 
            Ποιος µπορεί να ησυχάζει; 
            Από πού µπορούµε να αντλούµε θάρρος και αυτοπεποίθηση;  

Από πού, αν όχι από τις ιδέες που ταιριάζουν στις ανάγκες των ανθρώπων, από όλους εκείνους που 
τόλµησαν να υπερβούν το µικρόψυχο "εγώ" και να βυθιστούν στον ωκεανό του "εµείς", να αντλήσουµε 
θάρρος από τις "φλεγόµενες βάτους" που πυρπολήθηκαν για να γίνουν τα σκοτάδια λάµψη. Και αν σήµερα οι 
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ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας του Νίκου Τεµπονέρα δίνουν δείγµατα πολιτικού αµοραλισµού, 
εµείς συνεχίζουµε να πορευόµαστε µε τα παραδείγµατα της ηθικής και της αξιοπρέπειας. 
            Αρκετοί ίσως θα ήθελαν να κηρύξουν τη λήθη. Όµως ο αγώνας της µνήµης ενάντια στη λήθη 
σηµαίνει, απλά υπεράσπιση του µέλλοντός µας που ξεκινάει από το χτες, η απώλεια του παρελθόντος 
σηµαίνει απώλεια και του αύριο. 
            Έτσι αποφασίσαµε εµείς, οι απλοί δάσκαλοι του γένους των ανθρώπων, πως θα µνηµονεύουµε και 
"Σολωµό και Παπαδιαµάντη" και Νίκο Τεµπονέρα όχι µε µνησικακία αλλά µε πνεύµα δικαιοσύνης και
αξιοπρέπειας. 
            ∆εν είναι διόλου τυχαίο πως στη σύγχρονη νεοελληνική ιστορία η εκπαίδευση κρατάει σαν φυλαχτό
το Πολυτεχνείο και τον Νίκο Τεµπονέρα και πως έτσι διαπαιδαγωγείται η νέα γενιά. 
            Γιατί στους δύσκολους καιρούς που ζούµε η θυσία του Νίκου Τεµπονέρα είναι ορόσηµο αλληλεγγύης, 
δείγµα γραφής στον αγώνα για τη ∆ηµόσια Παιδεία, σύµβολο του ανθρώπου που ζει και πεθαίνει για τα 
ιδανικά του.  
  
            Εµείς διαβάζουµε τον επίκαιρο Παλαµά: 
  
            "και τους τρέµουνε των κάµπων οι κιοτήδες  
            τους µισούν οι βασιλιάδες κι όλοι οι τύραννοι 
            κι είναι µες στους κοιµισµένους στρατιώτες 
            κι είναι µες στους σκυφτούς τα παλλικάρια" 
  
            Το κενό που άφησε ο άδικα δολοφονηµένος καθηγητής Νίκος Τεµπονέρας θα φροντίσουµε να 
καλυφτεί µε λογισµό και όνειρο 
            µέχρι την ώρα που όλα τα παιδιά θα έχουν ένα σίγουρο µέλλον µε µόρφωση και εργασία, 
            µέχρι που ο πόνος δεν θα χτυπάει την πόρτα των ανθρώπων, 
            και η εκµετάλλευση, ο πόλεµος, η αδικία αντικείµενο θα είναι πλέον των λεξικογράφων. 
  
            Για όλους αυτούς τους λόγους ο Νίκος Τεµπονέρας 

θα ζει στους αγώνες µας, στους αγώνες της νέας γενιάς. 
Για όλους αυτούς τους λόγους εµείς συνεχίζουµε τον αγώνα, σφυροκοπάµε τις  
αλυσίδες που δένουν τους ανθρώπους. 
  

Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
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