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Συνεχίζεται το δικαστικό
σίριαλ με την ΑΧΕΠΑ

Το δικαστικό σίριαλ με την ΑΧΕΠΑ, που μέχρι τώρα 
τής στοίχισε τα δύο οικήματα στο Ροκντέηλ, συνεχί-
στηκε την περασμένη Παρασκευή 26-02-2021 όταν 
ακούστηκε σε δικαστήριο η παρέμβαση κάποιων 
Στοών που ζητούν να ακυρωθεί η καταδικαστι-
κή απόφαση για το συμβούλιο τής ΑΧΕΠΑ, επειδή 
-λένε- δεν είχαν ενημερωθεί για την έφεση.
Και φυσικά, ο λογαριασμός που θα πληρώσει η ΑΧΕ-
ΠΑ σε δικαστικές δαπάνες αυξάνεται με κίνδυνο να 
χαθεί και το τελευταίο κτήριό της. Αλλά μην ανησυ-
χείτε, όλο και κάποια εταιρεία θα βρεθεί να το αγο-
ράσει σε τιμή ευκαιρίας, στα χρόνια τής Πανδημίας… 
Πάντως, οι τρεις δικαστές που άκουσαν τα επιχει-
ρήματα των Στοών θα ανακοινώσουν την απόφαση 
ύστερα από 6-7 εβδομάδες. Υπομονή, λοιπόν, το σί-
ριαλ συνεχίζεται!

Χωλαίνει στην Αυστραλία
η φροντίδα στο σπίτι

Η Ανεξάρτητη Εξεταστική Επιτροπή για την Φροντί-
δα Ηλικιωμένων παρέδωσε την περασμένη Δευτέρα 
το τελευταίο πόρισμά της με περισσότερες από 100 
προτάσεις, για να βελτιωθεί η ζωή των ηλικιωμένων.
Μια από τις προτάσεις αυτές είναι να εγκριθούν μέ-
χρι το τέλος τού χρόνου, τα πακέτα φροντίδας στο 
σπίτι για 100.000 ηλικιωμένους. 
Ο μέσος όρος αναμονής για το πακέτο στο Επίπεδο 4 

είναι τώρα δύο χρόνια, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι 
28.000 άτομα πέθαναν ενώ ήταν στην λίστα αναμονής 
μεταξύ 2018 – 2020.
Ενώ, όμως, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση λέει ότι έχει 
«χρηματοδοτήσει» 50.000 πακέτα φροντίδας στο σπί-
τι, μόνο 17.000 ηλικιωμένοι έλαβαν το πακέτο και γι’ 
αυτό είοναι τόσο μεγάλη η λίστα.  
Για να δικαιολογηθεί η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι τα 
υπόλοιπα πακέτα δεν δόθηκαν επειδή, υπάρχει μεγά-
λη έλλειψη προσωπικού για την φροντίδα στο σπίτι.
Σύμφωνα με τους ειδικούς η αδυναμία τής κυβέρνη-
σης να κάνει παρέμβαση για να λυθούν τα τρέχοντα 
προβλήματα, θα αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο κοι-
νωνικό πρόβλημα καθώς γηράσκει ο πληθυσμός τής 
Αυστραλίας.
Φίλοι μου, θα το επαναλάβω άλλη μια φορά, το 
πρόβλημα δεν είναι κοινωνικό. Πρόκειται για ένα 
τεράστιο οικονομικό πρόβλημα που δημιούργησαν 
οι πολιτικοί ηγέτες μας και τα οικονομικά επιτελεία 

τους. Θα επανέλθω…

Σοφά λόγια
«Όσο οι άνθρωποι προσκυνούν τους Καίσαρες και 
τους Ναπολέοντες, οι Καίσαρες και οι Ναπολέοντες 
θα έρχονται στην εξουσία και θα κάνουν τη ζωή μας 
δύσκολη.» - Άλντους Χάξλεϋ, 1894-1963, Άγγλος 
συγγραφέας

Ανάγωγα
Εγραψε ο Τάσος Παππάς στην Εφημερίδα των Συ-
ντακτών:
«Οι 31 συλλήψεις φοιτητών από τις δυνάμεις των 
ΜΑΤ που εισέβαλαν στο ΑΠΘ ύστερα από πρόσκλη-
ση του πρύτανη προκάλεσαν τη μαζική διαμαρτυρία 
φοιτητών. Καλά το πάει η κυβέρνηση, καλά το πάνε 
και ορισμένοι πρυτάνεις που γίνονται βασιλικότεροι 
του βασιλέως. Συνεχίστε έτσι παιδιά και σύντομα θα 
τραβάτε τα μαλλιά σας που με τις επιλογές σας θα 
έχετε αναστήσει το φοιτητικό κίνημα. Να βγει και κάτι 
ελπιδοφόρο. Ετερογονία των σκοπών λέγεται αυτό. 
Το περιγράφουν η Φιλοσοφία και η Κοινωνιολογία 
που είναι οι επιστήμες των αριστερών. Ακόμη να τις 
καταργήσετε;»

Καλόο!
Γεννιόμαστε γυμνοί, βρεγμένοι και πεινασμένοι…
Στη συνέχεια της ζωής μας τα πράγματα χειροτερεύ-
ουν…

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ

επειδή είναι χριστιανικό; 
Ασφαλώς δεν είναι όλα τα εγκλήματα 
το ίδιο και δεν μπορούμε να τιμωρούμε 
σκληρά όλους τους εγκληματίες, όπως 
αυτούς που καταχράστηκαν χρήματα, ας 
πούμε, ή διέπραξαν άλλα οικονομικά 
εγκλήματα. Ούτε αυτούς, που εγκλημάτη-
σαν εν βρασμώ ψυχής, όταν δικαιολογη-
μένα θόλωσε ο νους τους, ή αυτούς με 
ψυχολογικά προβλήματα.
Αλλά να συγχωρήσω βιαστές παιδιών και 
γυναικών; Μόνο ο φόνος είναι πιο απο-
τρόπαιο έγκλημα, αλλά γιατί υπάρχουν 
βιαστές; Απλά, επειδή οι ποινές δεν είναι 
ανάλογες με το φρικτό έγκλημά τους.
Ο πρώην βουλευτής, Νίκος Γεωργιά-
δης, που βίαζε παιδάκια σε άλλη χώρα 
και ενώ είχε καταδικαστεί σε ολιγόμηνη 
φυλάκιση στο εξωτερικό, ελληνικό δικα-
στήριο τον αθώωσε επειδή απολάμβανε 
κομματική προστασία. Στην Αυστραλία, 
ο «δικός» μας πρώην υπουργός, Μίλτων 
Ορκόπουλος, φυλακίστηκε πολλά χρόνια 
για το ίδιο έγκλημα.
Όλα αυτά τα τέρατα εγκληματούσαν στις 
δυο πατρίδες μας ανενόχλητα, επειδή τα 
θύματά τους δεν τολμούσαν να μιλήσουν, 
μέχρι που κάποια απεκάλυψαν τη βρωμιά 
και δυσωδία.
Είναι, όμως, οι βιαστές μόνο στον καλλι-

τεχνικό και πολιτικό κόσμο; Όχι βέβαια, 
υπάρχουν σε όλες τις βαθμίδες τής κοινω-
νίας μας και σύμφωνα με έγκυρη στατιστι-
κή το 39% των γυναικών και το 26% των 
ανδρών είχαν υποστεί σεξουαλική παρε-
νόχληση τα προηγούμενα πέντε χρόνια.
Η Professor Paula McDonald, από το 
Queensland University of Technology, 
λέει ότι τα θύματα σεξουαλικής παρενό-
χλησης συχνά διστάζουν να την καταγγεί-
λουν  επειδή θα είχε αρνητικές επιπτώ-
σεις στις καριέρες τους, ή και αντίποινα.
Βιασμοί, δυστυχώς, συμβαίνουν και στην 
ομογένεια, πολλές φορές από συγγενικά 
πρόσωπα. Βλέπετε, κάποιοι διεστραμμέ-
νοι δεν βλέπουν τον βιασμό σαν έγκλη-
μα, αλλά σαν ένδειξη ανδρισμού, κατά το 
«είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω». 
Και κάνουν το κέφι τους, γνωρίζοντας 
ότι τα θύματά τους δεν θα μιλήσουν γιατί 
στην ελληνική κοινωνία -πάλι- όπως και 
σε άλλες, συχνά φταίει το θύμα που δή-
θεν ενεθάρρυνε τον βιασμό της! 
Για να σκεφτούν δύο φορές αυτά τα τέρα-
τα πριν εγκληματήσουν, η λύση δε είναι 
μόνο να αυξηθεί σε δεκαετίες φυλάκισης 
η ποινή για βιασμούς, αλλά και να επι-
βάλλεται από τους δικαστές, πολλοί από 
τους οποίους θεωρούν τον βιασμό σαν 
οδικό παράπτωμα! 

Χ
αμός φίλοι μου στην Ελλάδα και 
την Αυστραλία από τις αποκα-
λύψεις βρωμερών σεξουαλικών 
σκανδάλων. Διερωτώμαι λοιπόν 

και ερωτώ, αν όλοι οι σεξομανείς ανώ-
μαλοι και διεστραμμένοι έχουν συγκε-
ντρωθεί στον καλλιτεχνικό κόσμο τής 
Ελλάδας και στο Κοινοβούλιο τής Αυ-
στραλίας.
Οσοι διαβάζετε αυτή τη στήλη γνωρίζετε 
τις απόψεις μου για όσους εγκληματούν 
και είναι πολύ σκληρές για τις ευαίσθητες 
ψυχές που νιάζονται περισσότερο για το 
ευ ζειν των εγκληματιών, παρά για τη δυ-
στυχία των θυμάτων τους. 
Πέστε με οπισθοδρομικό, πέστε με άκαρ-
δο, πέστε με εκδικητικό και πολύ λίγο με 
ενδιαφέρει, γιατί πιστεύω ακράδαντα πως 
η ποινή πρέπει να είναι ανάλογη με το 
έγκλημα.
Είμαι, όμως, εναντίον τής θανατικης 
ποινής, όχι επειδή είναι βάρβαρη και 
αναχρονιστική, αλλά επειδή θέλω τους 
φονιάδες να ζουν φυλακισμένοι με τους 
βιαστές, σαν τα φίδια στους ζωολογικούς 
κήπους.
Να σκοτώσει δικό μου άνθρωπο κάποιο 
τέρας, έστω και σε οδικό δυστύχημα 
επειδή ήταν μεθυσμένος ή οδηγούσε με 
μεγάλη ταχύτητα και να το συγχωρήσω 

Είμαι, όμως, 
εναντίον τής 
θανατικης ποι-
νής, όχι επειδή 
είναι βάρβαρη 
και αναχρο-
νιστική, αλλά 
επειδή θέλω 
τους φονιάδες 
να ζουν φυ-
λακισμένοι με 
τους βιαστές, 
σαν τα φίδια 
στους ζωολογι-
κούς κήπους.

ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΒΙΑΣΜΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Όταν η τιμωρία δεν είναι ανάλογη με το έγκλημα


