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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Απαράδεκτη προσβολή της µνήµης του Νίκου Τεµπονέρα
από το Βουλευτή Αχαΐας της Ν. ∆ηµοκρατίας Ν. Παπαδηµάτο»
Το ∆Σ της ΟΛΜΕ εκφράζει τον αποτροπιασµό του για τα όσα απαράδεκτα
εκστόµισε ο βουλευτής της Ν. ∆ηµοκρατίας Ν. Παπαδηµάτος σε κοπή πίτας των
τοπικών οργανώσεων της ΟΝΝΕ∆ Αχαΐας και παρουσία των ΜΜΕ της περιοχής. Ο
κ. Παπαδηµάτος έκοψε ένα κοµµάτι για τον πρώην πρόεδρο της ΟΝΝΕ∆ Γιάννη
Καλαµπόκα, που έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία του καθηγητή Νίκου
Τεµπονέρα, µε το σχόλιο ότι «η παράταξη δεν πρέπει να ξεχνά τους αγωνιστές της,
όπως τον αγωνιστή Γιάννη Καλαµπόκα».
Μέσα σ’ ένα τοπίο σήψης, διαφθοράς και παρακµής, που όλοι βιώνουµε
καθηµερινά, κάποιοι νοσταλγοί άλλων εποχών επιχειρούν - µε προκλητικό και
προσβλητικό τρόπο για τα δηµοκρατικά αισθήµατα του λαού µας - να ξαναγράψουν
την ιστορία. Είναι, όµως, βαθιά χαραγµένα στη µνήµη του εκπαιδευτικού κόσµου και
όλων των Ελλήνων τα όσα συνέβησαν το βράδυ της 9ης Ιανουαρίου 1991. Είναι
αποδεδειγµένο ποιοι όπλισαν τους παρακρατικούς µηχανισµούς και ποιοι
δολοφόνησαν τον αγωνιστή συνάδελφό µας.
Ηθικοί και πολιτικοί αυτουργοί καταδικάστηκαν αµετάκλητα από την
Ελληνική ∆ικαιοσύνη και από τη δηµοκρατική συνείδηση του λαού µας. Ο
εκπαιδευτικός κόσµος της χώρας µας καταδικάζει τις δηλώσεις Παπαδηµάτου γιατί
προσβάλλουν τους αγώνες της εκπαιδευτικής κοινότητας, τις δηµοκρατικές
ευαισθησίες του λαού µας και τη θυσία του αγωνιστή Νίκου Τεµπονέρα.
Παράλληλα, υιοθετώντας την πρόταση της ΕΛΜΕ Α΄ Αχαΐας, καλούµε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Πάτρας και το Νοµαρχιακό Συµβούλιο Αχαΐας να πάρουν όλες
τις πρωτοβουλίες για την άµεση µετονοµασία του σχολικού συγκροτήµατος του 3ου
και 7ου Γυµνασίου Πατρών (τόπο θυσίας του Ν. Τεµπονέρα) σε «Συγκρότηµα Νίκου
Τεµπονέρα» και της οδού Βύρωνος, η οποία διέρχεται µπροστά από το συγκρότηµα,
σε «οδό Νίκου Τεµπονέρα».
Καλούµε, επιπλέον, τα πολιτικά κόµµατα και τους θεσµικούς φορείς να
καταδικάσουν την παραπάνω ενέργεια του βουλευτή του κυβερνώντος κόµµατος.

