
 
 

 
 
 

(από παλαιότερο φυλλάδιο τθσ ΟΛΜΕ για τθν επζτειο από τθ δολοφονία του Ν. Τεμπονζρα) 



ΟΛΜΕ - ΔΟΕ 
 

9 Γενάρη 2012: Μνήμη Νίκου Σεμπονζρα 
 

ΘΜΕΡΑ ΜΝΘΜΘ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ 
 

«Εδώ θυςιάςτηκε για την παιδεία ο καθηγητήσ Νίκοσ Τεμπονζρασ ςτισ 8 Ιανουαρίου 
1991» ςθμειϊνεται ςτθν πρόςοψθ του μνθμείου που ςτικθκε ςτθν Πάτρα ςτθ μνιμθ του 
αγωνιςτι κακθγθτι, ζξω από το ςχολείο όπου άφθςε τθν τελευταία του πνοι χτυπθμζνοσ 
βάναυςα από δολοφονικό χζρι.  

Ένα ανοιχτό βιβλίο κοςμεί αυτό το απζριττο μνθμείο υπενκυμίηοντασ τθ ςχζςθ του, 
ςχζςθ ηωισ, με τθν παιδεία και τθ γνϊςθ.  

Ένα ανοιχτό βιβλίο ιταν και θ ίδια θ ηωι του Νίκου Τεμπονζρα. Ένα βιβλίο όπου 
μποροφςε να διαβάςει κανείσ το ίδιο ευδιάκριτα και κατανοθτά τθν αλφαβιτα τθσ γνϊςθσ 
και τθν αλφαβιτα του αγϊνα. Και ιταν κάτι που το γνϊριηαν πιο καλά από οποιονδιποτε 
άλλον οι μακθτζσ και οι μακιτριζσ του, κακϊσ μάκαιναν από αυτό το δικό του αλφαβθτάρι 
κακθμερινά τθ λογικι ςκζψθ, τθν πεικαρχία τθσ μακθματικισ ςκζψθσ αλλά και τθν 
αξιοπρζπεια, τθ ςυλλογικότθτα, τθν αλλθλεγγφθ, τθ διεκδίκθςθ του δίκιου, τθν αυτοκυςία.  

Ακόμα και ςιμερα, εικοςιζνα χρόνια μετά, θ ςκζψθ μασ αρνείται πειςματικά να 
δεχτεί το παράλογο τθσ  εγκλθματικισ πράξθσ, αρνείται να ςυμβιβαςτεί με το αναπότρεπτο 
του πρόωρου χαμοφ του.  

Ο Νίκοσ Τεμπονζρασ, υπεραςπίηοντασ τουσ μακθτζσ του, τθν παιδεία και τισ 
δθμοκρατικζσ ελευκερίεσ του λαοφ μασ, όρκωςε το ανάςτθμά του απζναντι ςτον κρατικό 
αυταρχιςμό και τθν παρακρατικι τυφλι βία και μιςαλλοδοξία.  

Το τίμθμα για τθ ςυνεπι και καρραλζα ςτάςθ του ιταν ο κάνατοσ. 
  Θυςιάςτθκε γιατί το μεγάλο «ναι» και το μεγάλο «όχι» δεν ιταν γι’ αυτόν κοφφιεσ 

λζξεισ χωρίσ νόθμα, δεν ιταν λόγια χωρίσ ζργα. 

 Θυςιάςτθκε για να υπάρξει ζνα πιο φωτεινό μζλλον για όλουσ μασ. 

 Θυςιάςτθκε για μια καλφτερθ εκπαίδευςθ, γιατί ιξερε καλά ότι χωρίσ αυτι δεν κα 
μποροφςε να υπάρξει καλφτερο μζλλον.  

 Θυςιάςτθκε γιατί ιταν ακράδαντθ θ πεποίκθςι του πωσ οι ςυλλογικοί αγϊνεσ 
φζρνουν αποτζλεςμα, πωσ καμιά κυςία δεν πάει χαμζνθ.  

 Θυςιάςτθκε γιατί γνϊριηε ότι το πιο εκπλθκτικό, πιο επιβλθτικό και πιο μεγάλο 
είναι όταν ζνασ άνκρωποσ αποφαςίηει να ορκϊςει το ανάςτθμά του, να γίνει ζνα με 
τουσ πολλοφσ, και όλοι μαηί ζνα ςϊμα και μια ψυχι. 
  

 Σιμερα περιςςότερο από κάκε άλλθ φορά χρειαηόμαςτε το παράδειγμα ηωισ του 
Νίκου Τεμπονζρα. Γιατί οι μζρεσ τοφτεσ βρίςκουν τθν Ελλάδα ςε μια κρίςιμθ καμπι τθσ 
ιςτορίασ τθσ. Ο ελλθνικόσ λαόσ, οι εργαηόμενοι, δεχόμαςτε μια ςκλθρι, ανελζθτθ επίκεςθ, 
που αμφιςβθτεί τισ κατακτιςεισ μασ, τθν κυριαρχία μασ, τθ δυνατότθτα μασ να χαράηουμε 
το μζλλον μασ.  

Θ οικονομική κρίςη που βιώνει η χώρα μασ είναι απόρροια του καπιταλιςτικοφ 
ςυςτήματοσ. Οι πολιτικοί εκφραςτζσ του, η ΕΕ, το ΔΝΣ και οι Κυβερνήςεισ τησ χώρασ μασ  
οδηγοφν τη χώρα μασ ςε μεγάλη δοκιμαςία. 

 Στο όνομα τθσ κρίςθσ καταργοφνται κατακτιςεισ και δικαιϊματα που χρειάςτθκαν 
πολφχρονοι, ςκλθροί κοινωνικοί αγϊνεσ για να διαςφαλιςτοφν.  

 Με πρόςχθμα τθν κρίςθ υπονομεφονται και διαλφονται βαςικζσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ 
και δθμόςια αγακά, όπωσ θ υγεία, θ εκπαίδευςθ, θ κοινωνικι αςφάλιςθ. 

 Τθν κρίςθ επικαλοφνται οι κρατοφντεσ ςτθ χϊρα μασ και ςε άλλεσ χϊρεσ για να 
μειϊςουν τουσ μιςκοφσ και τισ ςυντάξεισ και να οδθγιςουν εργαηομζνουσ κάκε 



θλικίασ ςτθν υποαπαςχόλθςθ και τθν ανεργία, και τισ οικογζνειζσ τουσ ςτθ φτϊχεια 
και τθν εξακλίωςθ.  

 Για τθν αντιμετϊπιςθ, τάχα, τθσ κρίςθσ ξεπουλιζται εκνικόσ πλοφτοσ, παραδίδονται 
ςτο κερδοςκοπικό κεφάλαιο δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, υποβακμίηεται και εγκαταλείπεται 
το περιβάλλον. 

 
Ωσ ςυνζπεια τθσ πολιτικισ αυτισ, οι κοινωνικζσ και μορφωτικζσ ανιςότθτεσ 

διευρφνονται, θ εκπαίδευςθ ςυρρικνϊνεται και υποβακμίηεται. Μζτρα και υπθρεςίεσ 
αντιςτακμιςτικισ αγωγισ που δθμιουργικθκαν για να ςτθρίξουν τθ μόρφωςθ των πιο 
αδφναμων παιδιϊν καταργοφνται. Η ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ μζςα από το ςχολικό 
βιβλίο και τθ ςχολικι βιβλιοκικθ αμφιςβθτείται. Οι εκπαιδευτικοί ωκοφνται ςε 
οικονομικι καχεξία, ςτθν ανεργία, ςτισ ελαςτικζσ εργαςιακζσ ςχζςεισ και ςτθν εφεδρεία- 
απόλυςθ. Οι γονείσ καλοφνται να βάλουν όλο και πιο βακιά το χζρι ςτθν τςζπθ, παρά τθ 
δφςκολθ οικονομικι ςυγκυρία, προκειμζνου να υλοποιθκεί το νζο ςχολείο τθσ αγοράσ και 
των ςυγχωνεφςεων που αγωνιωδϊσ ηθτά χορθγοφσ για να ςτθριχκεί. Κάποιεσ οικογζνειεσ 
– κφματα τθσ κρίςθσ δυςκολεφονται να εξαςφαλίςουν ακόμα και τθ ςτοιχειϊδθ ςίτιςθ 
ςτα παιδιά τουσ.  

Σε αυτι τθν κρίςιμθ περίςταςθ αξίηει να κυμθκοφμε το φωτεινό παράδειγμα του 
Νίκου Τεμπονζρα.  

Τϊρα είναι ακόμα μεγαλφτερθ θ ανάγκθ, όπωσ κα ζπραττε κι εκείνοσ αν ηοφςε ςιμερα, 
να κρατιςουμε ςτακερά το νιμα των αξιϊν μασ, τθσ ενότθτασ, τθσ αλλθλεγγφθσ, τθσ 
αξιοπρζπειασ, τθσ ανιδιοτζλειασ, τθσ ανκρωπιάσ.  

Τϊρα χρειάηεται να ενςτερνιςτοφμε αυτζσ τισ αξίεσ και να τισ καταςτιςουμε οδθγό τθσ 
δικισ μασ ςκζψθσ και δράςθσ, οργανϊνοντασ τον αγϊνα μασ μια καλφτερθ παιδεία ςε μια 
καλφτερθ κοινωνία. 

 
Σα Δ.. τησ ΟΛΜΕ και τησ ΔΟΕ καλοφν όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ  
να ςυμμετάςχουν ςτην Εκδήλωςη μνήμησ για το Νίκο Σεμπονζρα 

 που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτζρα, 9/1/2012, ςτισ 6 μ.μ. 
ζξω από το χολικό υγκρότημα «Ν.Σεμπονζρα»  

ςτα Ψηλά Αλώνια, ςτην Πάτρα.  
 

Θα ακολουθήςει πορεία ςτο κζντρο τησ πόλησ. 
 

Ο ΝΙΚΟ ΣΕΜΠΟΝΕΡΑ ΗΕΙ ΣΟ ΔΙΑΡΚΘ ΑΓΩΝΑ  
ΓΙΑ ΣΘ ΔΘΜΟΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΣΘΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ, 

ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ ΣΙ ΘΜΕΡΙΝΟΤ ΑΓΩΝΕ ΜΑ  
ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑΣΡΟΠΘ ΣΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΤΒΖΡΝΘΘ – ΕΕ -ΔΝΣ 

 
 

Σα Δ τησ ΟΛΜΕ και τησ ΔΟΕ 
 

 
 
 
 
         

 
 

 



 

 
 

(από το φυλλάδιο τθσ ΟΛΜΕ για τθν 3θ επζτειο από τθ δολοφονία του Ν. Τεμπονζρα) 

 
         

 


