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Πόλος έλξης η Αυστραλία 
για τους Κινέζους τουρίστες

Σπαρακτικό γράµµα από µαθήτρια που υπέστη bullying 
και οµαδικό βιασµό από συµµαθητές της και αυτοκτόνησε

Α ριθµός ρεκόρ 1,2 εκατοµµυρίων Κινέζων τουριστών επισκέφτηκαν 
την Αυστραλία το 2016, σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία που δηµοσι-
οποιήθηκαν στις αρχές της εβδοµάδας. 
Οι αρµόδιες υπηρεσίες της Αυστραλίας, κάνουν λόγο για “αστρονο-

µική αύξηση” στον αριθµό των Κινέζων τουριστών που έφτασαν στη χώρας, 
εξηγώντας ότι µόλις 500 Κινέζοι τουρίστες επισκέπτονταν την Αυστραλία το 
1976. 
“Η Κίνα βρίσκεται σχεδόν στην ίδια θέση µε τη Νέα Ζηλανδία, για τις αφί-
ξεις τουριστών στην Αυστραλία,” δήλωσε χαρακτηριστικά η Τζέσικα Νόακ, 
από την αρµόδια υπηρεσία καταγραφής των αφίξεων.

Τον γύρο του κόσµου κάνει η 
ιστορία της Κάσιντι Τρέβαν στην 
Αυστραλία- 15χρονης µαθήτριας 
η οποία αυτοκτόνησε αφού έπε-
σε θύµα τροµακτικού bullying και 
στη συνέχεια οµαδικού βιασµού. 
Η Τρέβαν, πριν δώσει τέλος στη 
ζωή της, κατέγραψε το δράµα της, 
µε σκοπό να προειδοποιήσει τους 
συµµαθητές της για το bullying. 
Όπως αναφέρει το Nine.com.au, η 
15χρονη από τη Βικτώρια έγραφε 
το γράµµα, στο οποίο περιέγρα-
φε µε λεπτοµέρεια το τροµακτικό 
βασανιστήριο που περνούσε στα 
χέρια αυτών που την παρενοχλού-
σαν/ εκφόβιζαν, το οποίο κορυ-
φώθηκε όταν η «αρχηγός» τους 
ενορχήστρωσε τον οµαδικό βιασµό 
της, σε ηλικία 13 ετών. Η επιστο-
λή της απευθυνόταν σε όλους τους 
µαθητές του παλιού της σχολείου, 
το οποίο βρισκόταν στη νοτιοανα-
τολική Μελβούρνη. «Το όνοµά µου 
είναι Κάσιντι Τρέβαν και βιάστηκα. 
Αν κάποιος προσπαθήσει να το κάνει 
σε εσάς, αξίζει να πολεµήσετε. Πολε-
µήστε! Αν δεν το κάνετε, θα το µετα-
νιώνετε για το υπόλοιπο της ζωής σας, 
όπως και εγώ. Μπορείτε να το κάνετε» 
γράφει στο γράµµατα της.

Η Κάσιντι ήλπιζε πως το γράµµα 
θα λειτουργούσε ως προειδοποίη-
σε στους 1.500 µαθητές του σχο-
λείου και θα βοηθούσε άλλους να 
αποφύγουν την ίδια µοίρα. «Ήµουν 
µαθήτρια στο (όνοµα του σχολείου) 
και βιάστηκα από κάποιους µαθητές 
που βρίσκονται ακόµα σε εκείνο το 
σχολείο. Ξέρω πως ίσως να µοιάζει 
ήδη σαν να επιζητώ την προσοχή, 
αλλά ειλικρινά, απέχει πολύ». «Στόχος 
είναι να ενηµερώσω άλλους ανθρώ-
πους (κυρίως µαθητές, αλλά επίσης 
και γονείς) σχετικά µε το τι συνέβη, 
επειδή φοβάµαι πως αν µπόρεσαν να 
το κάνουν σε εµένα θα µπορούσαν 
να το κάνουν και σε άλλα παιδιά σαν 
εµένα, ή τουλάχιστον να προσπαθή-
σουν. Στην πραγµατικότητα έχετε τη 

δύναµη να το εµποδίσετε από το να 
συµβεί». Το γράµµα δηµοσιεύεται 
από το Nine.com.au µε την άδεια 
της µητέρας της µητέρας της, Λίντα 
Τρέβαν, και δεν απεστάλη ποτέ. Η 
Κάσιντι αυτοκτόνησε τον ∆εκέµ-
βριο του 2015. Όπως είπε η Τρέ-
βαν, η µοναχοκόρη της πέρασε 
τους τελευταίους 22 µήνες της ζώ-
ντας υπό καθεστώς συνεχούς φό-
βου για την «αρχηγό» αυτών που 
την παρενοχλούσαν, η οποία συνέ-
χιζε να τη βασανίζει ακόµα και µετά 
τον βιασµό της από δύο αγόρια σε 
ένα σπίτι στο Σπρίνγκβεϊλ.

Στο γράµµα της, η Κάσιντι έγραφε 
πως ήθελε να ξεκαθαρίσει τα πράγ-
µατα. «Το κάνω αυτό και για εµένα. 
Θέλω επιτέλους, µετά από 1,5 χρόνο, 
να µε αφήσουν ήσυχη». «Μαθητές 
που δεν συνάντησα ποτέ συνεχίζουν 
να έρχονται σε επαφή µαζί µου στο 
Facebook, και να µε αποκαλούν “εύ-
κολη” (slut). Έχω αλλάξει σχολεία, 
σπίτι και ακόµα επικοινωνούν και δέ-
χοµαι bullying». Όπως αναφέρει το 
Nine.com.au, η Κάσιντι ποτέ δεν 
κατάφερε να πάει να καταθέσει 

στην αστυνοµία για τον οµαδικό 
βιασµό, παρά συναντήσεις της µε 
ντετέκτιβ από την αρµόδια υπηρε-
σία της αστυνοµίας πάνω από 20 
φορές. ∆εν απαγγέλθηκαν ποτέ 
κατηγορίες για το έγκληµα. Η ίδια 
παρακαλούσε τη µητέρα της να 
µην πάει να µιλήσει στο σχολείο 
για τον εκφοβισµό και το σχολείο 
ενηµερώθηκε µόνο µετά τον βια-
σµό. Προσπαθώντας να σώσει την 
κόρη της, που νοσηλεύτηκε αρκε-
τές φορές µετά από νευρικό κλονι-
σµό που υπέστη, η Λίντα Τρέβαν 
µετακόµισε σε νέο σπίτι τρεισήµισι 
µήνες µετά τον βιασµό. «Φοβόταν 
πως το κορίτσι που ήταν πρωτερ-
γάτης του bullying θα µας έβρι-
σκε εκεί που είχαµε µετακοµίσει, 
ή θα έστελνε άλλα αγόρια να της 
επιτεθούν ξανά. Μια φορά κόπηκε 
το ρεύµα και είχε κρίση πανικού, 
επειδή νόµισε πως έρχονταν για 
αυτήν».

Αφού άλλαξε σπίτια, η Κάσιντι 
ηρέµησε κάπως, και γνώρισε ένα 
αγόρι µε το οποίο σύναψε σχέ-
ση. «Η Κάσιντι είχε έναν υπέρο-

χο φίλο, τον Λουκ, για 16 µήνες, 

µέχρι τον θάνατό του. Τη στήριζε 

τόσο πολύ, και ήταν υποµονετικός, 

ήταν ο βράχος της, αυτός και εγώ» 

είπε η Τρέβαν. Ο ίδιος ήταν αυτός 

που τη βοήθησε να γράψει το γράµ-

µα, το οποίο όµως δεν τελείωσε 

ποτέ: Σταµατά στο σηµείο όπου αρ-

χίζει να περιγράφει πώς βιάστηκε, 

και βρέθηκε στο laptop της. «∆εν το 

κάνω για εκδίκηση σε αυτούς που µε 

βιάσανε, ενορχήστρωσαν τον βιασµό, 

µου έκαναν bullying για τον βιασµό, 

µε πείραζαν για αυτόν, ή κάτι τέτοιο» 

γράφει. «Το κάνω επειδή πάνω από 

1.500 µαθητές ηλικιών 7-12 είναι 

γραµµένοι στο σχολείο, και πρέπει να 

προειδοποιηθούν». «Αλλά το κάνω και 

για εµένα...δεν µπορώ να εµποδίσω 

την εξάπλωση φηµών, αλλά τουλάχι-

στον θα µπορούσα να προσπαθήσω 

να πω τι πραγµατικά συνέβη, καθώς 

έτσι κι αλλιώς µιλούν για αυτό...Το 

όνοµά µου είναι Κάσιντι Τρέβαν, και 

µε βίασαν».




