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Μζρα μνιμθσ και τιμισ του Νίκου Σεμπονζρα θ 9 Γενάρθ 

2018 

Σι άραγε κα ζπραττε ο Νίκοσ 27 χρόνια μετά; 

Τότε, το βράδυ ςτισ 9 Γενάρθ 1991 ζγινε ςφμβολο του λαϊκοφ κινιματοσ και 

ιδιαίτερα των κακθγθτϊν, των μακθτϊν, των φοιτθτϊν, τθσ ςπουδάηουςασ 

νεολαίασ. Σε μία ιςτορικι περίοδο, όπου ο παγκόςμιοσ χάρτθσ γινόταν μονοπολικόσ 

και χαραηόταν ζνα πιο εξειδικευμζνο ςχζδιο ενάντια ςτουσ λαοφσ και ςτισ χϊρεσ 

τουσ, ςτο όνομα μιασ «Νζασ Τάξθσ Πραγμάτων» και με το νζο ιδεολόγθμα «του 

τζλοσ των ιδεολογιϊν», ο Νίκοσ ςτάκθκε ςτθν πρϊτθ γραμμι του αγϊνα όρκιοσ, 

ςτακερόσ και ςυνεπισ! 

Όρκιοσ, πολιτικά-ςυνδικαλιςτικά. Στακερόσ, ςτο ςυλλογικό του αξιακό ςφςτθμα. 

Συνεπισ, ςτθν ςφνδεςθ του «προςωπικοφ» με το «ςυλλογικό». ιμερα, θ κυςία 

του Νίκου είναι επίκαιρθ, γιατί εκφράηει ζναν νζο τφπο ανκρώπου και πολίτθ, 

ζναν νζο τφπο εκπαιδευτικοφ, ζναν νζο τφπο εργαηόμενου, αυτοφ που ζχουμε 

ανάγκθ ςτα νζα δεδομζνα του λαοφ, του ςχολείου, τθσ εργαςίασ. Γιϋ αυτό, ζχουμε 

ανάγκθ και ςιμερα τον «ςυλλογικό» Νίκο Τεμπονζρα! 

Αν τότε ζρχονταν οι δυνάμεισ οπιςκοδρόμθςθσ και κεντρικοφ ελζγχου με 

ςπαργανϊδθ μεν μορφι μζςω τθσ «κυβζρνθςθσ Κ. Μθτςοτάκθ», αλλά με 

αποφαςιςτικότθτα, ςιμερα τι κα ζκανε ο Νίκοσ; Όταν οι δυνάμεισ αυτζσ ςιμερα, 

διευρυμζνεσ οριηόντια ςτο δικεν ονομαηόμενο «ςυνταγματικό τόξο» και κάκετα με 

τουσ παγκόςμιουσ «κεςμοφσ», μασ γυρίηουν με ςχζδιο δφο αιϊνεσ πίςω, τι κα 

ζπραττε άραγε ο άνκρωποσ και πολίτθσ Νίκοσ; Θα ςυμβιβαηόταν; 

Αν τότε ετοιμαηόταν το ςχολείο «φφλαξθσ» για τουσ μακθτζσ και όχι γνϊςθσ, 

πράξθσ και ςυλλογικισ αγωγισ ι το ςχολείο «φυλακισ» τθσ ςυλλογικισ αντίλθψθσ 

και ο Νίκοσ ωσ εκπαιδευτικόσ εξζφραςε τθν απόλυτθ αλλθλεγγφθ δίπλα ςτο 

ςωματείο του, ςτθ νζα γενιά, ςτουσ μακθτζσ που πάλευαν, τι κα ζκανε ςιμερα; 

Σιμερα, που το ςχολείο ςυρρικνϊνεται δθμοςιονομικά, μειϊνεται το πλάτοσ και 

βάκοσ τθσ γνϊςθσ με καταργιςεισ τομζων γνϊςθσ, με δικεν ςυνενϊςεισ 

μακθμάτων ι με το εφεφρθμα των πολλϊν επιλεγομζνων, ενϊ οι μακθτζσ ςτο τζλοσ 
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οδθγοφνται «ςιδθροδζςμιοι» ςτθν ανεργία ι ςτον «υποκατϊτατο» μιςκό, τι κα 

ζκανε ο Νίκοσ; Θα κοιτοφςε τθν «πάρτθ» του; 

Αν τότε είχε ανζβει  ςε νζο επίπεδο ο «ταξικόσ πόλεμοσ» ενάντια ςτθ  ςυλλογικι  

ςυνείδθςθ των εργαηομζνων μζςω των ςωματείων, προβάλλοντασ αρνθτικοφσ 

τφπουσ ςυνδικαλιςτϊν, ςτθ λογικι τθσ ανάκεςθσ με κάποιουσ αντιπροςϊπουσ που 

μποροφςαν εφκολα να μετατραποφν ςε γραφειοκράτεσ, τι ζπραξε ο Νίκοσ;  Όταν οι 

μακθτζσ των εκπαιδευτικϊν πάλευαν ςκλθρά ενάντια ςτον «νζο τφπο ςχολείου», 

μιπωσ άφθςε τθν ςυμπαράςταςθ και τθν αλλθλεγγφθ προσ το μακθτικό κίνθμα 

μόνο ςτουσ εκλεγμζνουσ; Μιπωσ φοβικθκε προςωρινά τθ «λογοδοςία» ςτα 

ςυντθρθτικά αντανακλαςτικά κάποιων «νοικοκυραίων» ι αψιφθςε τουσ 

πολλαπλοφσ κινδφνουσ; Τι ζπραξε λοιπόν ο Νίκοσ;   

Για τθν Αϋ ΕΛΜΕ Αχαΐασ ο Νίκοσ Τεμπονζρασ, ακόμα και κόντρα ςτουσ καιροφσ, 

αποτελεί πάντα τθ «Λυδία λίκο» για το αν ςκεφτόμαςτε ορκά και πράττουμε 

αντίςτοιχα. 

Όλεσ και όλοι ςτθν υγκζντρωςθ- Πορεία 

Σθν  Σρίτθ 9 Ιανουαρίου, ςτισ 6.00 μμ, 

χολικό ςυγκρότθμα Σεμπονζρα, ςτο διαχρονικό μνθμείο του 

√  Για το δικό μασ «νζο ςχολείο» που ονειρευόμαςτε και ςυλλογικά ανιχνεφουμε, 

χωρίσ διακρίςεισ και ταξικοφσ-οικονομικοφσ φραγμοφσ. 

√  Για τθ δικι μασ κοινωνία, ςτθ δικι μασ χώρα και με τουσ δικοφσ μασ 

ςυμμάχουσ, ςτο δρόμο για μια κοινωνία αλλθλεγγφθσ, δθμοκρατίασ, ελευκερίασ 

και ιςότθτασ για όλουσ. 

√  Για τθν ανατροπι κάκε νεοφιλελεφκερθσ αντιεργατικισ πολιτικισ, 

κάκε  Κυβζρνθςθσ, του ΔΝΣ και τθσ ΕΕ, του ΟΟΑ και του ΝΑΣΟ,  και τθν ριξθ με 

τισ δυνάμεισ που τισ εκπροςωποφν. 

ΓΙΑ το Δ.. τθσ Α΄ΕΛΜΕ Αχαΐασ, Πάτρα, 6 Γενάρθ 2018 

Ο Πρόεδροσ                                                    Ο Γραμματζασ 

 

Σιάχοσ Χριςτοσ                                                Μποφρδαλασ Παναγιϊτθσ 


