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Καταγγελία για την φασιστική επίθεση στον συνάδελφο Πέτρο
Θεοδωρίδη
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την άγρια
επίθεση που δέχτηκε ο συνάδελφός μας Πέτρος Θεοδωρίδης, πολιτικός
επιστήμονας και καθηγητής του 4ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, από ομάδα ακροδεξιών
τραμπούκων έξω από το δημαρχείο Θεσσαλονίκης.
Το περιστατικό εντάσσεται στο καθεστώς τρομοκρατίας και φόβου, που προσπαθούν να
επιβάλλουν στην πόλη εδώ και καιρό, ακροδεξιοί και φασίστες εξαπολύοντας τάγματα
εφόδου ενάντια σε καταλήψεις, θέατρα, καταστήματα, πολιτικές οργανώσεις και
συλλογικότητες, πολίτες, μετανάστες, ομοφυλόφιλους ακόμη και μνημεία, στα πρότυπα
των ναζιστικών μεθόδων.
Αξιοποιώντας το κλίμα που διαμόρφωσαν τα εθνικιστικά συλλαλητήρια και η κοινωνική
αλλά θολή δυσαρέσκεια, ιδιαιτέρα της νεολαίας, από τις αντιλαϊκές πολιτικές των
τελευταίων χρόνων, επιδιώκουν να την εκφράσουν με τον πιο αντιδραστικό και
βάρβαρο τρόπο.
Οι επιθέσεις αυτές δεν αφορούν μόνο τις «ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες» αλλά όλους
μας, καθώς είμαστε ο εν δυνάμει επόμενος στόχος στη λογική του «όποιος δεν είναι
μαζί μας, είναι εχθρός μας». 0ι φασιστικές συμμορίες που τρομοκρατούν με συνθήματα
του τύπου «η πόλη μάς ανήκει», δεν έχουν κανένα, μα κανένα ενδιαφέρον για τα
λεγόμενα εθνικά θέματα. Στην πραγματικότητα δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο.
Αυτές οι απεχθείς πρακτικές, απέναντι στις οποίες οι εκπαιδευτικοί και τα συνδικάτα
τους έδωσαν όλο το προηγούμενο διάστημα σκληρές μάχες, οφείλουν να
προβληματίσουν και εμάς, και το σύνολο της κοινωνίας.
Οι λαοί και οι εργαζόμενοι όλων των χωρών και ιδιαίτερα των Βαλκανίων, δεν έχουν
τίποτα να χωρίσουν. Αντιθέτως, τους ενώνει ο στόχος της υπεράσπισης των
δικαιωμάτων των εργαζομένων ενάντια στο νεοφιλελευθερισμό, τη φτώχεια, την
ανεργία, και στις κάθε είδους επεμβάσεις των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων στην περιοχή,
που αξιοποιούν σε όφελός τους τον αλυτρωτισμό και τις εθνικιστικές αντιθέσεις.
Απέναντι σε αυτό το νοσηρό κλίμα, οφείλουμε να επιμείνουμε στις αξιακές
θέσεις της ΟΛΜΕ και στο ρόλο των εκπαιδευτικών λειτουργών, που πάντα
πρωτοστατούσαν στους αγώνες για τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη, τη φιλία
και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών.
Με αυτές τις αξίες και τα ιδανικά θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε και να
διαπαιδαγωγούμε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, βάζοντας φραγμό με την
πολιτική, συνδικαλιστική και εκπαιδευτική δράση μας, στους εμπόρους του
πατριωτισμού και σε όσους με τα τοξικά δηλητήρια του εθνικισμού, της
πατριδοκαπηλίας, του φανατισμού και του ρατσιστικού μίσους, δηλητηριάζουν
την ελληνική κοινωνία.

Οι ευθύνες της κυβέρνησης και των αστυνομικών αρχών (αυτές διώκουν
αγωνιστές νεολαίους και αγωνιστές των κοινωνικών κινημάτων) είναι
τεράστιες και πρέπει να τις αναλάβουν πριν θρηνήσουμε νεκρούς
Απαιτούμε την σύλληψη και την τιμωρία των φυσικών και ηθικών αυτουργών
της επίθεσης στον συνάδελφο μας Πέτρο Θεοδωρίδη.
Καμιά ανοχή στο φασισμό!

