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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Νίκος Τεμπονέρας ζει στους αγώνες μας ενάντια στα μνημόνια, στη λιτότητα
και στην ανεργία
1990: Η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναλαμβάνει την
εφαρμογή ενός συνόλου

μέτρων που θα ικανοποιούν τις νέες ανάγκες

«εκσυγχρονισμού» όλου του παραγωγικού, πολιτικού, θεσμικού συστήματος της
χώρας.

Μεγαλύτερη συμπίεση των δικαιωμάτων και αναγκών της ζωντανής

εργασίας μέσα στο φόντο του τσακίσματος και των τελευταίων υπολειμμάτων του
λεγόμενου «κράτους πρόνοιας». Μέσα στο ασφυκτικό κοινωνικό πλαίσιο που
δημιουργείται έρχονται να προστεθούν οι ρυθμίσεις - πιλότος για την παιδεία. Οι
καταλήψεις απλώνονται σε όλη τη χώρα, αυθόρμητα, έχοντας κερδίσει τη μαζική
λαϊκή υποστήριξη .
1991: Ο κίνδυνος της σύνδεσης του μαθητικού κινήματος με το εργατικό
ανησυχεί την κυβέρνηση. Επιστρατεύει τμήματα του κομματικού μηχανισμού. Σε
πολλές πόλεις της χώρας εξελίσσεται οργανωμένο σχέδιο ανακατάληψης σχολείων.
Στη Πάτρα, στο συγκρότημα «Νίκος Τεμπονέρας», ομάδα 15 μελών της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.
χτυπάει τους μαθητές και με ξυράφι χαράζει τα χέρια του προέδρου του 15μελούς.
Η αστυνομία αν και ειδοποιείται πολλές φορές δεν εμφανίζεται. Έξω από το χώρο
του σχολείου φτάνουν μαθητές, καθηγητές, γονείς.
Από το σιδερολοστό του προέδρου της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. Πάτρας πέφτει νεκρός, με
τραύμα στο κρανίο, ο καθηγητής Νίκος Τεμπονέρας.
2019: 28 χρόνια μετά οι πολιτικές που οδήγησαν στη δολοφονία του Νίκου
Τεμπονέρα είναι εδώ.
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Οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να αγωνίζονται ενάντια στις νεοφιλελεύθερες
πολιτικές της λιτότητας των μνημονίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δ.Ν.Τ.,
που εφαρμόζονται και σήμερα από τη συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. με τα
μνημόνια, που εξακολουθούν να ισχύουν και που έχουν οδηγήσει τους
εργαζόμενους και τους συνταξιούχους στην οικονομική εξαθλίωση. Αγωνίζονται
για την υπεράσπιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης, Υγείας,

και Ασφάλισης,

αγωνίζονται ενάντια στον Φασισμό και τον πόλεμο.
Σήμερα, το έργο των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων μέσα στην κρίση, που
δεν μπόρεσαν να εφαρμόσουν πλήρως οι κυβερνήσεις Ν.Δ. και ΠΑ.ΣΟ.Κ., το
ολοκληρώνει η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. Υλοποιώντας την πολιτική του
κεφαλαίου,

Ε.Ε.

και

Ο.Ο.Σ.Α.

επιχειρεί

να

επιβάλλει

την

πλήρη

εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης και την καταβαράθρωση της εργασίας και
των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Σήμερα, προωθεί ένα νέο σύστημα διορισμών,
πραγματική λαιμητόμο των εργασιακών δικαιωμάτων για τους διορισμούς και τις
προσλήψεις στην εκπαίδευση. Προωθεί παράλληλα, το «νέο Λύκειο» της
ισοπέδωσης των μορφωτικών δικαιωμάτων και του ακρωτηριασμού του ήδη
υποβαθμισμένου σχολείου. Την ίδια στιγμή «μοιράζεται κοινές αξίες με Η.Π.Α. και
Ν.Α.Τ.Ο.», στηρίζοντας τα πολεμικά τους σχέδια στην περιοχή και διαχειρίζεται το
θάνατο που σκορπά η αντιπροσφυγική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε αυτή τη δύσκολη εποχή η συστράτευση όλων των εργαζόμενων και της
νεολαίας για την ανατροπή των αντιδραστικών πολιτικών, που διαλύουν ό,τι
απέμεινε όρθιο απ’ τις κατακτήσεις του κόσμου της εργασίας, είναι όσο ποτέ
αναγκαία. Ο καθένας και η καθεμιά πρέπει να στρατευτούμε σ’ αυτόν τον αγώνα. Ο
άλλος δρόμος, αυτός της απάθειας και της υποταγής είναι δρόμος προς την
εκβαρβάρωση της κοινωνίας και της ανθρώπινης υπόστασης. Γι΄ αυτό η μνήμη του
Νίκου Τεμπονέρα παραμένει ζωντανή.
Έγινε το σύμβολο του συλλογικού ανθρώπου που υπερασπίζεται χωρίς
όρους και προϋποθέσεις το δικαίωμα του αγώνα ενάντια σε «θεούς και δαίμονες»
για την ανατροπή της κοινωνικής βαρβαρότητας και την επικράτηση του δίκιου. Ο

3

εργαζόμενος που υπερασπίστηκε τον συλλογικό αγώνα μέσω του σωματείου. Δε
φοβήθηκε και δεν έσκυψε το κεφάλι.
28 χρόνια μετά ο Νίκος Τεμπονέρας ζει και αγωνιά για δικαίωση. Όπως ο
Πέτρουλας, όπως ο Λαμπράκης, όπως ο Κομνηνός, όπως ο Κουμής, όπως ο
Φύσσας.
Γιατί όλα αυτά, για τα οποία θυσιάστηκαν, Λευτεριά και Κοινωνική
Δικαιοσύνη, που παραμένουν αδικαίωτα.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζόμενους στο
Δημόσιο, τιμώντας τη μνήμη του αγωνιστή Νίκου Τεμπονέρα, να δώσουν το
«παρών»

στη

συγκέντρωση

που

συνδιοργανώνουν

οι

Εκπαιδευτικές

Ομοσπονδίες Ο.Λ.Μ.Ε. – Δ.Ο.Ε. την Τετάρτη, 9 Γενάρη 2019 και ώρα 6:00μ.μ.
στο σχολικό συγκρότημα «Νίκος Τεμπονέρας» στην Πάτρα.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

