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Αθήνα, 28/3/06

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ (27/3/06)
Η Γ.Σ. των ΕΛΜΕ όλης της χώρας, που συνήλθε στην Αθήνα στις 27/3/06,
καταγγέλλει την απρόκλητη, δολοφονική επίθεση και τον τραυµατισµό τεσσάρων
µαθητών από µέλη φασιστικών συµµοριών στη διάρκεια της παρέλασης για την 25η
Μαρτίου στην παραλιακή λεωφόρο της Θεσσαλονίκης.
Οι µαθητές χτυπήθηκαν µε µαχαίρι µπροστά στα µάτια δύο διµοιριών ΜΑΤ
και αστυνοµικών µε πολιτική περιβολή, χωρίς να υπάρξει η παραµικρή αντίδραση
από την πλευρά τους. Ούτε καν έχει ασκηθεί αυτεπάγγελτα δίωξη κατά των δραστών!
Το γεγονός ότι οι φασιστικές οµάδες κλιµακώνουν τις επιθέσεις τους κατά
ανήλικων µαθητών, εκπαιδευτικών ή πολιτικών που δεν συµφωνούν µε τις ξενόφοβες
ρατσιστικές και σοβινιστικές τους απόψεις πρέπει να προκαλέσει την άµεση και
αποφασιστική αντίδραση και του εκπαιδευτικού κινήµατος.
Απαιτούµε την άµεση σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης.
Θεωρούµε ότι όσοι κηρύσσουν τον εθνικό αποµονωτισµό, το ρατσισµό και
την ξενοφοβία στρώνουν το έδαφος στις φασιστικές αυτές επιθέσεις.
Η Θεσσαλονίκη, µε το υποδειγµατικό πολυπολιτισµικό της παρελθόν, τόπος
σήµερα συγκέντρωσης νεοπροσφύγων και οικονοµικών µεταναστών, δεν πρέπει να
γυρίσει στο σκοτεινό παρελθόν των παρακρατικών συµµοριών.
Η Γ.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει απερίφραστα αυτού του είδους τις φασιστικές
επιθέσεις, που στοχεύουν στην υπονόµευση των δηµοκρατικών θεσµών και της
κοινωνικής συνοχής, και έρχονται σε αντίθεση µε τον ανθρωπιστικό προσανατολισµό
µας και τις παραδόσεις φιλοξενίας και αλληλεγγύης που έχουν αναπτυχθεί στον τόπο
µας.
Καλούµε όλους τους / τις συναδέλφους, τους µαθητές και µαθήτριες και κάθε
πολίτη να καταδικάσουν και να αποµονώσουν τα φασιστικά στοιχεία αναδεικνύοντας
τα σχολεία σε χώρους ευαισθητοποίησης απέναντι στην πολυµορφία και πεδίο
καλλιέργειας της αλληλεγγύης και της κατανόησης ανάµεσα σε πρόσωπα και οµάδες.
Καλούµε, επίσης, την Πολιτεία να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να µην
επαναληφθούν τέτοια προκλητικά και αντιδηµοκρατικά περιστατικά.

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ

