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Τα δάκρυα, ο πόνος και η αιματοχυσία
δεν θα σταματήσουν χωρίς συμπόνοια

Ο
ταν έγραφα το άρθρο μου 
την περασμένη Πέμπτη, 
για την έκδοση τής Παρα-
σκευής, με τίτλο «ΖΟΥΜΕ 

ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙ-
ΝΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΦΤΙΑΓΜΕΝΗ, Η 
βία αρχίζει και διδάσκεται στο οι-
κογενειακό σπίτι», δεν μπορούσα 
ούτε να φανταστώ ότι οι μακάβριες 
προβλέψεις μου θα επαληθεύονταν 
μερικές ώρες αργότερα. 
Για όσους δεν αγοράζετε τον «Κό-
σμο» σε κάθε έκδοση, έγραφα το 
ότι ζούμε σε μια βίαιη κοινωνία 
είναι γεγονός, άσχετα αν δεν μάς 
έχει αγγίξει ακόμη.
Τώρα η βία είναι ανεξέλεγκτη από 
νεαρούς τραμπούκους, που σκοτώ-
νουν με γροθιές αθώους περαστι-
κούς, ενώ κάθε βδομάδα σκοτώνε-
ται μια γυναίκα από τον σύντροφό 
της ή τον τέως. Φυσικά, χιλιάδες 
γυναίκες και τα παιδιά τους ζουν 
με βίαιους συντρόφους μαρτυρική 
ύπαρξη.
Γι’ αυτό πιστεύω ότι η βία αρχίζει 
στο σπίτι και εκεί πρέπει η κοι-
νωνία, οι αρχές να στρέψουν την 
προσοχή τους. Δεν αρκεί το AVO, 
δηλαδή η δικαστική απαγόρευση 
στους άνδρες να πλησιάζουν τις 
πρώην συντρόφους τους.
Αυτά έγραψα την περασμένη Πέ-

μπτη και την Παρασκευή τα επαλή-
θευσε κάποιος Τζον Εντουαρντς, 
67 χρονών, που σκότωσε τα δύο 
παιδιά του 13 και 15 χρονών πριν 
βάλει τέλος στη ζωή του. Φρικτό το 
έγκλημά του, αλλά η παιδοκτονία 
στην Αυστραλία δεν είναι ασυ-
νήθιστη και η πρώτη σκέψη που 
μάς έρχεται στο νου είναι πως οι 
φονιάδες παιδιών τους είναι τέρα-
τα. Ομως, είναι τέρας αυτός που 
σκοτώνει το παιδί του και μετά 
αυτοκτονεί; Δεν το πιστεύω, όπως 
δεν πιστεύω ότι είναι τρελοί. Τί 
είναι, λοιπόν; Χωρίς να είμαι ψυ-
χολόγος, οι ενδείξεις είναι πως 
πρόκειται για άτομα που τους έχει 
κυριεύσει ένα ασίγαστο μίσος για 
τη σύντροφό τους και θέλουν να 
την τιμωρήσουν με τον πιο σκλη-
ρό τρόπο: σκοτώνοντας τα παιδιά 
τους, έστω θυσιάζοντας και τη δική 
τους ζωή.
Γι’ αυτό είναι αναποτελεσματικά 
τα σημερινά μέτρα εναντίον τής 
ενδοοικογενειακής βίας και δεν 
έσωσαν, ούτε θα σώσουν έστω 
μια αθώα ζωή. Οταν ένας άνθρω-
πος έχει αποφασίσει να σκοτώσει 
και να σκοτωθεί δεν τον ενδιαφέ-
ρει αν θα καταλήξει στη φυλακή ή 
στο νεκροταφείο. Αντί, λοιπόν, για 
ποινές και για AVO, οι πολιτικοί 

και οι γιατροί θα πρέπει να στρέ-
ψουν αλλού την προσοχή τους. 
Πιστεύετε, ότι η τραγική σύντρο-
φος τού Εντουαρντς θα παρηγορη-
θεί επειδή αυτοκτόνησε ο φονιάς 
των παιδιών της; Αυτός την κατα-
δίκασε σε έναν αβάσταχτο πόνο 
για την υπόλοιπη ζωή της και αυτή 
θα προτιμούσε να ήταν το θύμα 
του αντί για τα παιδιά της.
Γι’ αυτό είναι χρέος τής Πολιτεί-
ας και των επιστημόνων να προ-
λαμβάνουν την τραγωδία με κάθε 
δυνατό τρόπο. Ενδιαφερόμαστε να 
κόψουν το τσιγάρο οι καπνιστές 
και τα ναρκωτικά οι τοξικομανείς, 
ή να αποτρέψουμε μια αυτοκτονία 
και ξοδεύουμε πολλά εκατομμύρια 
δολάρια για να τους βοηθήσουμε. 
Γιατί να μην δώσουμε μάχη και 
εναντίον τής ενδοοικογενειακής 
βίας; Να υπάρχουν ειδικοί σύμ-
βουλοι που θα μιλούν σ’ αυτούς 
που έχουν αποφασίσει να σκο-
τώσουν τη σύντροφό τους, για να 
τους πείσουν πόσο μάταιο είναι το 
μίσος τους που θα καταστρέψει τη 
ζωή τους και την οικογένειά τους. 
Φυσικά, οι επίδοξοι φονιάδες θα 
πρέπει να ζητήσουν βοήθεια οι 
ίδιοι, γιατί δεν είναι δυνατόν να 
ξέρουμε ποιός πρόκειται να εγκλη-
ματήσει. Είναι αναγκαία μια εκ-

στρατεία ευρείας ενημέρωσης αυ-
τών που σκέπτονται την εκδίκηση 
με τον πιο βίαιο τρόπο, πως υπάρ-
χει βοήθεια αν το ζητήσουν.
Μιλήσαμε για την ενδοοικογενεια-
κή βία, υπάρχει όμως και η βία τού 
χαρακτήρα, αυτών που πιστεύουν 
ότι η ανθρώπινη ζωή είναι φτηνή, 
για πέταμα και επειδή έτσι γουστά-
ρουν, μπορούν να την αφαιρούν 
από αθώους. 
Αυτοί οι βίαιοι χαρακτήρες δεν 
ζουν σε κάποια έρημο, ανάμεσά 
μας κυκλοφορούν και ασφαλώς 
τους γνωρίζουν συγγενείς και φί-
λοι. Που αν πραγματικά τους αγα-
πούν θα πρέπει να νιάζονται για τη 
θεραπεία τους, πριν καταλήξουν 
στη φυλακή για πολλά χρόνια.
Ειδικά ο οικογενειακός γιατρός 
θα πρέπει να είναι υποχρεωμέ-
νος από τον νόμο να προστατεύει 
την κοινωνία με την θεραπεία των 
βίαιων χαρακτήρων, αν υπάρχει 
θεραπεία και αν θέλουν να θερα-
πευτούν...
Είπαμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία 
που δεν είναι αγγελικά φτιαγμένη, 
αλλά δεν φτιάχτηκε μόνη της, εμείς 
την φτιάξαμε και εμείς πρέπει να 
την επισκευάσουμε. Το ταχύτερο 
πριν είναι αργά, πριν θρηνήσουμε 
και δικούς μας ανθρώπους. 

ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΞΈΛΙΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ
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Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ

Να σώσουμε τα παιδιά
Αναστατώθηκε η ανθρωπότητα και με κομμένη ανά-
σα παρακολουθούσε τις προετοιμασίες για την διά-
σωση 12 παιδών και τού προπονητή τους που είχαν 
αποκλειστεί μέσα σε πλημμυρισμένη σπηλιά στην 
Ταϋλάνδη. Ηταν ομολογουμένως συγκινητικές οι 
προσπάθειες ειδικών εθελοντών από πολλές χώρες 
ανεξαρτήτως εθνότητας, χρώματος και θρησκείας 
με το μήνυμα πως δεν χάθηκαν τα πάντα, πως υπάρ-
χει ακόμη ελπίδα, μια ακτίνα που φωτίζει το δρόμο 
προς την αγάπη για τον συνάνθρωπο.
Τί θα κάνουμε, λοιπόν, για να σώσουμε και τις 18.000 
παιδιά που πεθαίνουν κάθε μέρα από την πείνα και 
αρρώστιες;
Οι λεγόμενες ανεπτυγμένες χώρες -για ποιά ανάπτυ-
ξη μιλούν;- αφού λήστεψαν τους φυσικούς πόρους 
των... υπανάπτυκτων, αφού τις ισοπέδωσαν με 
βομβαρδισμούς και αφού καταδιώκουν τους πολί-
τες τους, τώρα μειώνουν και την «ανθρωπιστική» 
βοήθεια. Δικαιολογία, πως πρέπει να ποτίσουμε 
πρώτα την αυλή μας και μετά τού γείτονα.

Οταν όμως θέλουν να σκοτώσουν την κατσίκα τού 
γείτονα βρίσκουν αμέσως τα χρήματα για ν’ αγορά-
σουν το τουφέκι με τις σφαίρες. Σαν καλοί Χριστια-
νοί, Μουσουλμάνοι, Εβραίοι και δεν συμμαζεύεται...
  
Ανάγωγα

Εγραψε ο Τάσος Παππάς στην Εφημερίδα των Συ-
ντακτών:
«Τα καρακόλια του Σόιμπλε στις Βρυξέλλες και στα 
μεγάλα μέσα ενημέρωσης βγήκαν παγανιά για να 
αποτρέψουν ανεπιθύμητες εξελίξεις στην Ελλάδα. 
Κάτι είπε ο Τσίπρας στη Μέρκελ για τον ΦΠΑ στα 
νησιά, αυτή απλώς άκουσε, χωρίς να κάνει νεύμα 
ότι συμφωνεί. Ο αδίστακτος Τσίπρας όμως το ανα-
κοίνωσε. Αρα την ξεγέλασε. Κάτι τέτοια γράφουν 
γερμανικές εφημερίδες και σε χρόνο-ρεκόρ ανα-
παράγονται από ντόπια δίκτυα - ξέρετε, αυτά που 
χαίρονται όταν υπάρχουν κακές ειδήσεις για την 
Ελλάδα και θυμώνουν όταν υπάρχουν ειδήσεις. Ο 
πατριωτισμός τους έχει χρώμα γαλάζιο - δεν ανα-
φέρομαι στην ελληνική σημαία.»

Καλόο!

Ακόμη ένα:
Ένας πατέρας ζήτησε από τον Αρίστιππο να διδά-
ξει τον γιο του και ο φιλόσοφος ζήτησε αμοιβή 500 
δραχμές. Ο πατέρας θεώρησε υπερβολικό το ποσό 
και του λέει: «Με τόσα χρήματα θα μπορούσα να 
αγοράσω ένα ζώο».
-«Αγόρασε», είπε ο Αρίστιππος, «κι έτσι θα έχεις 
δύο».


