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Τι πιστεύει για την απιστία
µια πολύ ταλαντούχα κυρία

TI HTAN KI AYTO µε τους πνιγµούς, λές κι
έπεσε επιδηµία, τα τελευταία 24ωρα, από την Ελ-
λάδα ως την Αµερική!. Πέρα από την εξόντωη µιας
τουρκικής οικογένειας, µάνα και τρία παιδιά, µε το
αναποδογύρισµα της βάρκας τους στον Έβρο,
υπήρξαν και δέκα (10) πνιγµοί Ελλήνων σε διά-
φορες ελληνικές παραλίες(!). Αλλά ακόµη πιο εξον-
τωτική η τραγωδία στην λίµνη του Μισσούρι όπου
χάθηκαν 17 ζωές από την βύθιση µιας βάρκας που
επέβαιναν.

ΕΝΝΕΑ άτοµα, ολόκληρη την οικογένεια της
έχασε η σπαραλιασµένη γυναίκα της φωτογραφίας
που αν και µαύρη δεν πονά λιγότερο από µιας
λευκή. Χάνοντας µονοµιάς τρία της παιδιά, σύζυγο
ξαδέλφια, ανήψια και πεθερικά.

....................................................
ΣΤΟ ΠΟ∆Ι οι επιλογές των σηµερινών θεµάτων, λό-
µγω εκτάκτων αναγκών (όπως αναφέρω και κατω-
τέρω) µε υποχρεώνουν ν’ αφιερώσω περισσότερο
χρόνο για την στήλη στην αυριανή µας έκδοση.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ και ύστερα από αυστραλιανή
µελέτη 23.000 υποθέσεων µε άτοµα και
των δύο φύλων που κατηγορήθηκαν για
επίδειξη βιαιότητας, διαπιστώθηκε ότι οι
άνδρες τιµωρούνται πολύ αυστηρότερα.
Ενώ οι γυναίκες την γλιτώνουν σχεδόν ατι-
µώρητες! Λέγεται µάλιστα ότι υπάρχουν
προτάσεις αυστηροποίησης των κανονι-
σµών ώστε άνδρες και γυναίκες να δικά-
ζονται µε ίδια κριτήρια από εδώ κι εµπρός

Η ∆ΙΚΑΙΑ αυτή εξίσωση βιαιότητας αν-
δρων και γυναικών που, συνήθως επιδει-
κνύεται εναντίον συντρόφων µας παρα-
πέµπει σε µια άλλη� µελέτη, που εξισώ-
νει τα δύο φύλα απέναντι
στην απιστία! Όποτε
Χαράς Ευαγγέλια για
όσους και όσες απατούν, -
ακόµη και αν αγαπούν -
την ή τον σύντροφό τους
υπακούοντας στην επι-
ταγή που η Πατρίσια Κό-
λιερ χαρακτηρίζει φυσιο-
λογική!

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ; ∆ια-
βάζω ότι πρόκειται για επιστηµονικώς κα-

τηρτισµένη δηµοσιογράφο, η
στήλη της οποίας στην εφηµε-
ρίδα El Mercurio διαβάζεται µε
πάθος. Ενώ κάθε κείµενό της
στο ∆ιαδίκτυο µετρά αναρίθ-
µητα χτυπήµατα. Γιατί; ∆ιότι
τολµά να γράψει αυτά που θέ-
λουν πολλοί και πολλές να
διαβάσουν. Άσχετα αν είναι
όλα, ή µερικά µόνο σωστά.

ΛΕΩ ΜΕΡΙΚΑ, διότι από τη
δική µου σκέψη, που λειτουρ-
γεί µε τα παλιά µυαλά, δεν
βγαίνει η πεποίθηση ότι οι άν-
δρες διαφέρουν από τις γυναί-
κες σε πολλά! Κατά κανόνα
και µε τις απαραίτητες εξαιρέ-
σεις. Καθότι υπάρχουν θηλυκά
ανδρούτσοι (ωχ τι έχω ν’
ακούσω) και αρσενικά� γυ-
ναικωτά.

ΡΩΤΗΣΑΝ λοιπόν την Πα-
τρίσια Κόλιερ: Πόσο φυσιο-
λογική είναι η απιστία; Κι αυτή
απάντησε:
– Είναι µέσα στη φύση µας,
γιατί είµαστε θηλαστικά, αλλά
όχι µονογαµικά.

∆ΕΝ την πολυκαταλαβαίνω την απάντηση,
αλλά πάµε παρακάτω: Όπου βλέπουµε ότι
έχοντας σπουδές ψυχολογίας στο ενεργη-
τικό της, η συγγραφέας και δηµοσιογρά-
φος Πατρίτσια Κόλιερ (Patricia Collyer)
επισκέφθηκε πρόσφατα την Αθήνα και µί-
λησε για το βιβλίο της «Ανοµολόγητοι
έρωτες», αλλά και για την πατρίδα της την
Χιλή, όπου η γυναικεία φύση λειτουργει σε
µια χώρα καταπιεστική και καταπιεσµένη,
όπως αφηγείται:
«Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 στη Χιλή
πολλοί άνθρωποι πέθαιναν λόγω του ιού
του έιτζ και αυτό οφειλόταν στην ερωτική
απιστία. Πολλές γυναίκες νόσησαν από

την επαφή µε τους συζύγους
τους που ήταν bisexual. Η
νόσος αυξήθηκε δραµα- τικά.
Τότε το υπουργείο Υγείας
ανέλαβε η Μισέλ Μπατσελέ,
πρόεδρος της χώρας αργό-
τερα. Εκείνα τα χρόνια ήµουν
σε επαφή µαζί της, και είδα
ότι µε τη δράση της Μπα-
τσελέ µειώθηκαν τα ποσοστά.

– ∆ηλαδή, οι γυναίκες κολ-
λούσαν από τους συζύγους που πήγαι-
ναν µε άνδρες. Στη Χιλή είναι ανεβα-
σµένα τα ποσοστά των bisexual;

– Είναι δύσκολο να πούµε ακριβώς. Ενα
µεγάλο ποσοστό των ανδρών θεωρούσε
τον εαυτό του ετεροφυλόφιλο, παντρευό-
ταν νωρίς και µετά ανακάλυπτε µέσα στον
γάµο την οµοφυλοφιλία. Εξαιτίας αυτής της
οριακής κατάστασης, τα ποσοστά του έιτζ
και άλλων συνοδών νόσων αυξάνονταν.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ της συνέντευξης είναι πο-
λύ µακρύ για να φιλοξενηθεί σ’ αυτή τη
σελίδα, έτσι παραλείπουµε τα όσα ακολου-
θούν και φθάνουµε στον επίλογο, που εί-
ναι η απάντηση της ταλαντούχας δηµοσιο-
γράφου και επιστήµο- νος η οποία στην
ερώτηση αν “Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΣΤΗ
ΛΟΓΩ ΤΗς ΦΥΣΕΩΣ (ΟΠΩς ΚΙ Ο ΑΝ-
∆ΡΑΣ) ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΞΗΣ:

“Οι στατιστικές αυτό αποδεικνύουν!! Οι γυ-
ναίκες απιστούν όσο οι άνδρες. Βέβαια,
µέχρι το 1994 η γυναίκα φυλακιζόταν για
την απιστία στη Χιλή. Τώρα, ευτυχώς, ο
νόµος άλλαξε. ∆εν αποτελεί ποινικό αδί-
κηµα, αποτελεί µόνο αστικό αδίκηµα, πλη-
ρώνουν την ποινή τους ή επιλύεται µε
άλλους τρόπους”.
Μέχρι και... συγγνώµην, άµα λάχει...

ΜΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ την παρουσία µου για εξταση του
τραύµατος από οφθαλµίατρους χθες το πρωί θα στεί-
λω από εδώ το ΣΤΕΡΝΟ ΑΝΤΙΟ στον αξέχαστο πρό-
εδρο του Σύδνεύ Ολύµπικ, ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΣΧΑΛΗ,ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΣΧΑΛΗ, ο
οποίος κηδεύτκε χθες. Λίγες ηµέρες µετά την κηδεία
της συζύγου του, στο τέλος της οποίας, αποχαιρέτησε
κι ο ίδιος τα εγκόσµια. Τον οποίο είχα επι µακρόν συ-
ναναστραφεί στα χρόνια της ενασχόλησής µε την

αθλητικογραφία και τον εκτιµούσα πολύ, όπως και όσοι
τον γνώριζαν. Καλοτάξειδος να είσαι αξέχαστε Πρόε-
δρε, κι αναπαυµένος δίπλα στην αγαπηµένη σύζυγο.
ΣΤΗ ΦΩΤΟ: ∆υό θρύλοι του Ολύµπικ ο Μάγιερ κι ο Καθόλος,
τρίτος ο Γ. Πασχάλης κι ο τότε Υπουργός Τζων Χατζηστέργος.

Πνιγµοί, σαν νάταν... επιδηµία


