
1 
 

 
 

ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
Σ΄ ΤΛΛΟΓΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

«ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ» 
Ηλεκηπονικό Σασςδπομείο: dakearistoteli@yahoo.gr 
Ιζηοζελίδα: http://dakearistoteli.wordpress.com 

 
Θεζζαλονίκη, 08/11/2013 

 

ΜΗΓΔΝΙΚΗ ΑΝΟΥΗ ΣΗ ΒΙΑ 
 

Σα ηελεςηαία σπόνια κάποιερ θυνέρ πποειδοποιούζαν όηι η έξαπζη ηηρ βίαρ, πολιηι-
κήρ ή άλληρ, με διάθοπερ μοπθέρ και για διάθοποςρ λόγοςρ, αποηελούζε ζημανηικό απο-
ζηαθεποποιηηικό παπάγονηα ηηρ κοινοβοςλεςηικήρ δημοκπαηίαρ. Όπυρ και η πηηοπική πος 

ηην ςπέθαλπε, ηη δικαιολογούζε ή ηην ενζυμάηυνε ζε «λαφκέρ» ανηιδπάζειρ και κομμαηι-
κέρ ππακηικέρ. 

 

Ήηαν απόλςηα βέβαιο όηι η βία θα κλιμακυνόηαν ζε ζημείο πος να μεηπάμε κάθε 
ηόζο νεκπούρ, απσήρ γενομένηρ με ηη δολοθονία ηυν ηπιών αθώυν ζηη Marfin, ζηη ζςνέ-
σεια ζηην Πάπο, μεηά ζηην Αμθιάλη και ηώπα ζηο Νέο Ηπάκλειο. 

 
αν εκπαιδεςηικοί και ζαν πολίηερ λέμε ηο αςηονόηηο, πυρ δεν ςπάπσοςν «καλά» 

και «κακά» κοςμπούπια, δεν ςπάπσοςν «κακά» μασαίπια και «καλέρ» ζθαίπερ και μολόηοθ, 

πυρ δεν ςπάπσει αποδεκηή ανομία, πυρ απαιηείηαι ΜΗΓΔΝΙΚΗ ΑΝΟΥΗ ζε όποιον ηελεί 
εγκλήμαηα, ό,ηι ππόζημο κι αν ηοςρ δίνει, ό,ηι κι αν έσει ζηον θαζιζηικό ή τεςηοπποοδες-

ηικό εγκέθαλό ηος ο δπάζηηρ. 
 

αν εκπαιδεςηικοί και ζαν πολίηερ απνούμαζηε ηο «δικαίυμα» ζηιρ κοςκούλερ, 

ζηοςρ εμππηζμούρ, ζηιρ καηαλήτειρ και καηαζηποθέρ δημοζίυν κηιπίυν, ζηο λςνηζάπιζμα 
πολιηών με ανηίθεηη άποτη, ζηην ανοσή και, πολύ πεπιζζόηεπο, ζηην ηθική αςηοςπγία και 
ζηον εγκυμιαζμό εγκλημαηικών ππάξευν και δη ηπομοκπαηίαρ. 
 

Όποιορ αγαπάει ηούηο ηον ηόπο, ηην Ιζηοπία ηος, ηιρ θςζίερ ηος, όποιορ ζέβεηαι 
ηον Άνθπυπο, ηην ελεςθεπία ηος και ηην κοινή λογική δεν ανέσεηαι ηο αίμα, ηην καηα-

ζηποθή και ηην ανομία οποιοςδήποηε σπώμαηορ. 
 
Καλούμε ηιρ ζςναδέλθιζζερ και ηοςρ ζςναδέλθοςρ αλλά και όλερ ηιρ ζςν-

δικαλιζηικέρ παπαηάξειρ ηος ςλλόγος να καηαδικάζοςν απεπίθπαζηα, σωπίρ 
αζηεπίζκοςρ και ςποζημειώζειρ, κάθε μοπθή βίαρ, από όποιο από ηα δύο άκπα 
κι αν εκποπεύεηαι. 

 
Γιαηί η Παηπίδα δεν ανηέσει άλλο αδικοσαμένο αίμα νέων ανθπώπων, θς-

ζία ζηο βωμό ηηρ παπάνοιαρ κοινών δολοθόνων. 
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