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Το ότι ζούμε σε μια βίαιη κοινωνία 
είναι γεγονός, άσχετα αν δεν μάς έχει 
αγγίξει ακόμη. Από ενδιαφέρον για 
την κοινωνία που με φιλοξενεί παρα-
κολουθώ την εξέλιξή της 61 χρόνια 
και συμπέρασμά μου είναι πως κάθε 
πέρσι και καλύτερα.
Πού’ ναι τα χρόνια τα παλιά, όπως 
μάς λέει το γνωστό άσμα, όταν κοι-
μώμασταν με τα παράθυσα ανοιχτά, 
δεν κλειδαμπαρώναμε τις πόρτες, 
αφήναμε τα κλειδιά στο αυτοκίνητο, 
τα χρήματα για το γάλα έξω από την 
πόρτα κλπ. χωρίς φόβο ότι θα μάς 
κλέψουν ή και χειρότερα θα κινδύ-
νευε η ζωή μας.
Υπήρχε, βέβαια, ο υπόκοσμος, υπήρ-
χαν οι κακοποιοί που τότε είχαν 
άλλα... ενδιαφέροντα. Τον τζόγο με 

κρυφά στοιχήματα πριν εμφανιστεί 
το ΤΑΒ, τα μυστικά καζίνο για ρουλέ-
τα και χαρτοπαιξία, τους οίκους ανο-
χής, το εμπόριο ναρκωτικών και τις 
ληστείες τραπεζών.
Η βία, οι δολοφονίες ήταν περισ-
σότερο ξεκαθάρισμα λογαριασμών 
ανάμεσα στους κακοποιούς, γι’ αυτό 
μπορούσαμε να κυκλοφορούμε χω-
ρίς φόβο τις βραδινές ώρες.
Τώρα η βία είναι ανεξέλεγκτη και κυ-
ρίως από νεαρούς τραμπούκους, που 
σκοτώνουν με γροθιές αθώους περα-
στικούς, ενώ κάθε βδομάδα σκοτώνε-
ται μια γυναίκα από τον σύντροφό της 
ή τον τέως. Φυσικά, χιλιάδες γυναί-
κες και τα παιδιά τους ζουν με βίαι-
ους συντρόφους μαρτυρική ύπαρξη.
Γι’ αυτό πιστεύω ότι η βία αρχίζει 

στο σπίτι και εκεί πρέπει η κοινωνία, 
οι αρχές να στρέψουν την προσοχή 
τους. Δεν αρκεί το AVO, δηλαδή η 
δικαστική απαγόρευση στους άνδρες 
να πλησιάζουν τις πρώην συντρό-
φους τους.
Ενας αδίσταχτος φονιάς ταξίδεψε 
250 χιλιόμετρα οπλισμένος με μα-
χαίρια και τουφέκι για να σκοτώσει 
μπροστά στην κόρη της την πρώην 
σύντροφό του. Καταδικάστηκε σε 40 
χρόνια φυλάκιση, αλλά είναι αυτό η 
λύση; Χάθηκε μια ζωή και μια άλλη 
θα περάσει τα χρόνια της στην φυ-
λακή;
Το ζητούμενο είναι να προλάβουμε 
το κακό με τον εντοπισμό των βίαιων 
ατόμων, ανδρών, γυναικών και νεα-
ρών στους οποίους θα διδάσκονται 

τρόποι για να διαχειρίζονται τον βί-
αιο χαρακτήρα τους. Οπως υπάρχουν 
θεραπείες για τους αλκοολικούς και 
αποτοξίνωσης για τους χρήστες ναρ-
κωτικών, είμαι σίγουρος πως ψυχο-
λόγοι και ψυχίατροι θα μπορούσαν 
να βοηθήσουν βίαια άτομα να λύ-
νουν χωρίς βία τα προσωπικά προ-
βλήματά τους.
Ακόμη, όπως υπάρχουν σύμβουλοι 
για άτομα που θέλουν να αυτοκτονή-
σουν, γιατί να μην υπάρχουν και ει-
δικοί σύμβουλοι για άτομα που σκέ-
πτονται να διαπράξουν φόνο;
Πέστε με αιθαιροβάμωνα και ίσωςέ-
χετε δίκιο, αλλά αλίμονο στα παιδιά 
και εγγόνια μας αν πρέπει να ζήσουν 
σε μια κοινωνία όπου η ζωή είναι για 
πέταμα...    

Η βία αρχίζει και διδάσκεται στο οικογενειακό σπίτι

Η φτήνια τρώει τον παρά!
Η φτώχεια στην Αυστραλία κρύβεται πίσω από την 
πλούσια βιτρίνα, όμως είναι υπαρκτή και μαύρη κη-
λίδα για μια υποτιθέμενη ευημερούσα χώρα.
Αυτό είναι το θλιβερό συμπέρασμα τού αρμόδιου 
κυβερνητικού φορέα ASIC - Australian Securities 
and Investments.
Σύμφωνα με το ASIC, ένας στους 6 Αυστραλούς εί-
ναι βουτηγμένος στα χρέη με μικρές ελπίδες να δει 
στεριά! Οι Αυστραλοί χρωστούν $45 δις σε πιστω-
τικές κάρτες, χωρίς να υπολογιστούν τα στεγαστικά, 
προσωπικά και εμπορικά δάνεια.
Οι αιτίες είναι πολλές και μια από αυτές είναι τα 
φτηνά επιτόκια που δελέασαν πολλούς να δανει-
στούν πέραν των δυνάμεών τους εκατοντάδες χιλιά-
δες δολάρια για την αγορά κατοικίας.
Αλλη σημαντική αιτία είναι ότι οι μισθοδίαιτοι χρη-
σιμοποιούν τις πιστωτικές κάρτες για να συμπληρώ-
σουν τον πενιχρό μισθό τους που παραμένει στάσι-
μος τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με οικονομολόγους, κάποιος που χρω-
στά $2000 στην πιστωτική του κάρτα, θα χρειαστεί 
17 χρόνια για να τα εξοφλήσει αν πληρώνει μόνο 
το μίνιμουμ ποσό που απαιτεί η τράπεζα. Η οποία 
δεν νιάζεται πότε θα εξοφληθούν τα χρήματα αυτά, 
αφού εισπράττει τόκο 19% το χρόνο...    

Περαστικά Γιώργο!
Ξαφνική και οδυνηρή περιπέτεια με την υγεία του 
υπέφερε ο καλός συνάδελφο, Γιώργος Τσερδάνης, 
που ήδη βρίσκεται στο στάδιο τής ανάρρωσης. Η 
οποία ευχόμαστε να είναι καλή και σύντομη για να 
επιστρέψει στο μετερίζι του στη σελίδα 5.
Η διεύθυνση και οι συνάδελφοί σου εδώ στον «Κό-
σμο», φίλε Γιώργο, σου ευχόμαστε περαστικά! 

Γιάννης Ραγκούσηςxx.
Ο κ. Ραγκούσης την κατηγόρησε την Φώφη μας ότι 
έχει ενσωματωθεί πλήρως στη στρατηγική Μητσο-
τάκη: 
«Λέει όχι στο Σκοπιανό την ώρα που λέει όχι ο κ. 
Μητσοτάκης. Λέει τώρα εκλογές την ώρα που λέει 
τώρα εκλογές ο κ. Μητσοτάκης. Είπε όχι στην απλή 
αναλογική την ώρα που είπε όχι ο κ. Μητσοτάκης, 

και είπε ότι η υπόθεση της Novartis είναι σκευωρία, 
αυτό που λέει και ο κ. Μητσοτάκης», σημείωσε ο κ. 
Ραγκούσης  και πρόσθεσε «παράρτημα της ΝΔ έχει 
κάνει το ΚΙΝΑΛ η Φώφη Γεννηματά».
Πολύ επιεικής ο κ. Ραγκούσης, ατην κριτική τής 
Φώφης μας. Οχι και «παράρτημα» τής Ν.Δ. το ΚΙ-
ΝΑΛ, αναπηρική καρέκλα είναι πιο κοντά στην 
πραγματικότητα.
Εγινε ο παπαγάλος τού Κυριάκου, η Φώφη μας, για 
μια θεσούλα σε μια κυβέρνηση Μητσοτάκη και να 
μην πληρωθούν τα $200 εκατομμύρια που χρωστά 
το ΠΑΣΟΚ στις τράπεζες. Η  πρόεδρος τού ΚΙΝΑΛ, 
πρόδωσε τον καταξιωμένο πατέρα της και τον πρώ-
ην ηγέτη της, Ανδρέα Παπανδρέου, τον οποίο κολα-
κεύει για την μεγάλη προσφορά του στην πολιτική, 
με μια απίστευτη υποκρισία.  

«Βασιλειάδα»
Υστερα ευγενή πρόσκληση, την περασμένη βδομά-
δα επισκέφθηκα με τον Γιώργο Μεσσάρη το γηρο-
κομείο τής «Βασιλειάδας» στο Ράντγουικ
Μάς υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά ο αιδ. π. Μιλτιά-
δης Χρυσαυγής που, παρεμπιπτόντως, πριν 60 χρό-
νια ετέλεσε το Μυστήριο τού γάμου μου στο Αντε-
λάϊντ.
Ο αιδ. π. Ιωάννης Καπέτας μάς ξενάγησε στους χώ-
ρους τού Ιδρύματος, που μόνο «γηροκομείο» δεν 
μοιάζει, μάλλον ξενοδοχείο πολυτελείας.
Είμαι γνώστης τού επιτυχημένου τρόπου που σχε-

διάζει και οικοδομεί με την πιο σύγχρονη τεχνο-
λογία τα νέα κτήριά της η «Βασιλειάδα», με δείγμα 
την τελειότητα τού γηροκομείου της στο προάστιο 
Μιράντα. Ομως, με εντυπωσίασε το νέο κτηριακό 
συγκρότημα στο Ράντγουικ, που ανέβασε τον πήχυ 
σε ποιότητα και λειτουργικότητα. Σ’ αυτό το συγκρό-
τημα φιλοξενούνται 90 ηλικιωμένοι σε πολυτελή 
διαμερίσματα και 55 στο γηροκομείο με προβλεπό-
μενη αύξηση στους 110 ενοικους.
Εντυπωσιακό, όμως, δεν είναι μόνο το μέγεθος, 
αλλά και η προσοχή  που δόθηκε στην λεπτομέρεια, 
την καλαίσθητη εσωτερική διακόσμηση, τους χώ-
ρους που απολαμβάνουν οι ένοικοι και τις κατάλ-
ληλες υπηρεσίες για να είναι ευχάριστη η διαμονή 
τους, με εσωτερική και απαστράπτουσα πισίνα, αί-
θουσα κινηματογράφου και για περίπατο παλαιούς 
κήπους με τεράστια δέντρα, ευκολίες για μπαρμπε-
κιού στην ταράτσα και προσωπικό που διακριτικά 
λειτουργεί το Ιδρυμα.
Περισσότερες λεπτομέρειες με φωτογραφίες από 
την επίσκεψή μας θα διαβάσετε προσεχώς, σε ρε-
πορτάζ τού Γιώργου Μεσσάρη, όταν επιστρέψει από 
τις καλοκαιρινές διακοπές του στην πανέμορφη Κε-
φαλλονιά. 
Καλόο!
Ένας άντρας είπε στην ερωτομανή γυναίκα του:
«Τι θέλεις να κάνουμε, να φάμε ή να κάνουμε έρω-
τα;».
Εκείνη: «Ό,τι θέλεις, ψωμί πάντως δεν έχουμε».

ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΦΤΙΑΓΜΕΝΗ

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ


