
 

Ετιάλςηπ για ςημ Εσοώπη η 
βία ςχμ μέχμ  

Σε πξλιςικό ποόβλημα ποώςηπ 
γοαμμήπ ενελίρρεςαι η μεαμική 
εγκλημαςικόςηςα ρςιπ μεγαλξσ-
πόλειπ ςξσ δσςικξύ κόρμξσ  

H εγκλημαςικόςηςα ςωμ αμη-
λίκωμ έυει ενελιυθεί ρε μεγάλη 
μάρςιγα ςωμ εσοωπαϊκώμ μεγα-
λξσπόλεωμ ςα ςελεσςαία υοόμια. 
H αμςιμεςώπιρη ςξσ ταιμξμέμξσ 
με δοακόμςεια αρςσμξμικά μέςοα 
ρςη λξγική ςηπ «μηδεμικήπ αμξ-
υήπ» απέμαμςι ρςξσπ πάμςεπ δεμ 
είμαι απαοαίςηςα και η καλύςεοη 
μέθξδξπ.  

Τξσ Πέςοξσ Παπακχμρςαμςίμξσ 
 
[…] H ζξύγκλα ςξσ μασοξπίμα-

κα: Αμ και η Γαλλία είμαι η ποώςη 
ρύγυοξμη δημξκοαςία πξσ απξρσ-
μέζεσνε ςημ ιδιόςηςα ςξσ πξλίςη 
από ςημ εθμικόςηςα, ςη τσλή και 
ςξ υοώμα υαοίζξμςαπ μξμική ιρξςι-
μία ρςξσπ μεςαμάρςεπ, παοόμξια 
πεοιρςαςικά επιμέμξσμ μα τξοςί-
ζξσμ επικίμδσμα ςημ αςμόρταιοα 
ςχμ μεγαλξσπόλεχμ. Αλλά ςξ 
ποόβλημα ςηπ μεαμικήπ εγκλημαςι-
κόςηςαπ δεμ πεοιξοίζεςαι μόμξ ρςη 
τσλεςική ςξσ διάρςαρη. Καθημεοι-
μά ξ γαλλικόπ Τύπξπ καςακλύζεςαι 
από οεπξοςάζ για ςη «ζξύγκλα ςξσ 

μασοξπίμακα», ςα πεοιρςαςικά βίαπ ρςιπ ρυξλικέπ αίθξσρεπ. Δκοήνειπ μεαμικήπ βίαπ 
αμάγκαραμ ςη Γαλλική Δθμξρσμέλεσρη μα ατιεοώρει ειδική ρσμεδοίαρή ςηπ ρςξ εμ 
λόγχ θέμα. Σςημ Οολεάμη και ρε αοκεςέπ άλλεπ πόλειπ, ξι δήμξι επέβαλαμ απαγό-
οεσρη κσκλξτξοίαπ ρςξσπ αμηλίκξσπ μεςά ςιπ 11 ςξ βοάδσ, ετόρξμ δεμ ρσμξδεύξ-
μςαι από ςξσπ κηδεμόμεπ ςξσπ. 

[…] Σςη ρημεοιμή επξυή ςχμ υοεξκξπημέμχμ ιδεξλξγιώμ και ςχμ θοσμμαςιρμέ-
μχμ ειδώλχμ, η μεαμική βία ποξβάλλει ραμ ακαθόοιρςξπ ετιάλςηπ, υχοίπ ρυήμα και 
μξοτή, ραμ μξλσρμέμξπ αέοαπ πξσ δεμ μπξοείπ μα ςξμ αιυμαλχςίρειπ, αλλά και δεμ 
μπξοείπ μα πάφειπ μα ςξμ αμαπμέειπ. 

Σσλλξγική φύυχρη: Δίμαι όμχπ, ποαγμαςικά, μια καλπάζξσρα απειλή ή μήπχπ 
μια ρσλλξγική φύυχρη πξσ διξγκώμεςαι από ςα μέρα εμημέοχρηπ και γίμεςαι αμςι-
κείμεμξ πξλιςικήπ εκμεςάλλεσρηπ από ςιπ πιξ ρσμςηοηςικέπ πξλιςικέπ δσμάμειπ; 
Ποξπ ςη δεύςεοη εκδξυή κλίμει η έγκσοη «Μξμς Nςιπλξμαςίκ» ρε ρυεςικό άοθοξ ςξσ 
ςελεσςαίξσ τύλλξσ ςηπ με ςίςλξ «Τα ρυξλεία δεμ βοάζξσμ». Σύμτχμα με εμπεοιρςα-
ςχμέμεπ έοεσμεπ ςηπ ςελεσςαίαπ διεςίαπ, ςα πεοιρςαςικά βίαπ ρςξ ρυξλικό πεοιβάλ-
λξμ είμαι μάλλξμ ρςάριμα ςα ςελεσςαία υοόμια. Και εμ πάρη πεοιπςώρει, η Γαλλία 
παοαμέμει μια υώοα ρατέρςαςα αρταλέρςεοη από ςιπ πεοιρρόςεοεπ κξιμχμίεπ ςξσ 

ΔΝΔΙΑΥΔΡΟΝ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 

Σε πξλιςικό ποόβλημα ποώςηπ γοαμμήπ 
ενελίρρεςαι η μεαμική εγκλημαςικόςηςα ρςιπ 
μεγαλξσπόλειπ ςξσ δσςικξύ κόρμξσ. 

Σςη ρημεοιμή επξυή ςχμ υοεξκξπημέμχμ 
ιδεξλξγιώμ και ςχμ θοσμμαςιρμέμχμ ειδώ-
λχμ, η μεαμική βία ποξβάλλει ραμ ακαθόοι-
ρςξπ ετιάλςηπ, υχοίπ ρυήμα και μξοτή, ραμ 
μξλσρμέμξπ αέοαπ πξσ δεμ μπξοείπ μα ςξμ 
αιυμαλχςίρειπ, αλλά και δεμ μπξοείπ μα πά-
φειπ μα ςξμ αμαπμέειπ. 

Σήμεοα, ςξ βάοξπ πέτςει ξλξέμα και πε-
οιρρόςεοξ ρςα αρςσμξμικά-δικαρςικά μέςοα, 
με ςη ρκλήοσμρη ςχμ ρυεςικώμ μξμξθεριώμ, 
ςξμ πξλλαπλαριαρμό ςχμ ρχτοξμιρςικώμ 
ιδοσμάςχμ, ςα μέςοα αρςσμόμεσρηπ ςηπ ρυξ-
λικήπ ζχήπ και ςχμ εογαςικώμ ποξαρςίχμ 

Ελάυιρςξι, πάμςχπ, δείυμξσμ μα ρσμειδη-
ςξπξιξύμ όςι κάςχ από ςημ επιταμειακή γα-
λήμη ςηπ πξλιςικήπ αδιατξοίαπ χοιμάζει μια 
«γεμιά ςηπ ξογήπ», για ςημ ξπξία η βία γίμε-
ςαι ξ μόμξπ δοόμξπ απόδοαρηπ από μια πμι-
γηοή καθημεοιμόςηςα, η μόμη ποαγμαςική 
«διαρκέδαρη» ςξσ Σαββαςόβοαδξσ, έμαπ 
ποαγμαςικόπ ςοόπξπ ζχήπ (και θαμάςξσ). 
Σςημ πιξ υςσπηςή ςξσ έκτοαρη, ασςό ςξ ται-
μόμεμξ εκδηλώμεςαι με ςιπ πξλσπξίκιλεπ μεα-
μικέπ «ρσμμξοίεπ», πξσ πξλλαπλαριάζξμςαι 
ρε όλεπ ςιπ δσςικέπ κξιμχμίεπ. 

 



 

βιξμηυαμικξύ Βξοοά, ώρςε μα μη 
δικαιξλξγείςαι η πεοιοοέξσρα α-
ςμόρταιοα «κόκκιμξσ ρσμαγεο-
μξύ». 

Σςημ Αμεοική, ςα ποάγμαςα δι-
αγοάτξμςαι ρε πιξ ζξτεοέπ απξ-
υοώρειπ. H «Oσάριγκςξμ Πξρς» πε-
οιέγοατε χπ ενήπ ςημ ποώςη ημέ-
οα ςηπ ρυξλικήπ υοξμιάπ: «Καθώπ 
ςα παιδιά επιρςοέτξσμ ρςιπ αίθξσ-
ρεπ διδαρκαλίαπ, από ςη μια άκοη 
ςηπ υώοαπ μέυοι ςημ άλλη ςα πα-
οαδξριακά κξσδξσμίρμαςα ςχμ δι-
αλειμμάςχμ μπεοδεύξμςαι με μέ-
ξσπ, παοάτχμξσπ ήυξσπ: ηλεκςοξ-
μικά ρήμαςα αμιυμεσςώμ μεςάλλχμ, 
μηυαμικξύπ κοόςξσπ από ασςόμα-
ςεπ κάμεοεπ παοακξλξύθηρηπ, πα-
οάριςα από ςα γξσόκι ςόκι ςχμ ρε-
κιξσοιςάδχμ και οσθμικά κοξςαλί-
ρμαςα από ςα ελικόπςεοα ςχμ αμε-
οικαμικώμ ΜΑT (SWΑT) πξσ σπεοί-
πςαμςαι πάμχ από ρυξλικά ρσ-
γκοξςήμαςα». H λξγική ςξσ «ρυξ-
λείξσ - τοξσοίξσ» επεκςάθηκε με 
ραοχςικξύπ οσθμξύπ μεςά ςξ πα-
μεθμικό ρξκ πξσ ποξκάλερε η 
ρταγή δεκαπέμςε αςόμχμ, ρςξ 
Nςέμβεο ςξσ Κξλξοάμςξ, από μια 
ρσμμξοία μεαοώμ μεξμαζί. […] 

Καςαρςξλή αμςί παιδείαπ: H 
φύυχρη με ςη μεαμική εγκλημαςι-
κόςηςα ταίμεςαι όςι έυει καςαλάβει 
ξλόκληοξ ςξ βόοειξ ημιρταίοιξ. Τξ 
θέμα απαρυόληρε ποξ καιοξύ ςξσπ 
σπξσογξύπ Παιδείαπ ςχμ ξκςώ 

πλέξμ αμαπςσγμέμχμ υχοώμ ςξσ πλαμήςη, ςξ πεοίτημξ G8, εμώ ειδικέπ ξμάδεπ εο-
γαρίαπ έυξσμ ρσρςαθεί από ςημ Δσοχπαψκή Δπιςοξπή και από ςημ UNESCO. H κσοί-
αουη (ςσπικά αγγλξαμεοικαμική) ςάρη είμαι η βαθμιαία εγκαςάλειφη ςχμ μεςαπξλε-
μικώμ διεθμώμ ρσμθηκώμ, πξσ έδιμαμ ποξςεοαιόςηςα ρςημ παιδεία έμαμςι ςηπ καςα-
ρςξλήπ, θεχοώμςαπ ςξσπ αμηλίκξσπ «πξλίςεπ σπό διαμόοτχριμ», ξι ξπξίξι δεμ μξεί-
ςαι μα αμςιμεςχπίζξμςαι με ςα ίδια μέςοα και ρςαθμά όπχπ ξι εμήλικξι. Σήμεοα, ςξ 
βάοξπ πέτςει ξλξέμα και πεοιρρόςεοξ ρςα αρςσμξμικά-δικαρςικά μέςοα, με ςη 
ρκλήοσμρη ςχμ ρυεςικώμ μξμξθεριώμ, ςξμ πξλλαπλαριαρμό ςχμ ρχτοξμιρςικώμ 
ιδοσμάςχμ, ςα μέςοα αρςσμόμεσρηπ ςηπ ρυξλικήπ ζχήπ και ςχμ εογαςικώμ ποξα-
ρςίχμ και πάει λέγξμςαπ. 

Δεμ είμαι λίγξι, χρςόρξ, εκείμξι πξσ πιρςεύξσμ όςι ποόκειςαι για μια εμςελώπ 
μσχπική λξγική. «Δίμαι απξδεδειγμέμξπ ξ κίμδσμξπ», ρημειώμει ξ Tζξμ Xίμλεψ ρςξμ 
βοεςαμικό «Γκάομςιαμ», «όςι ξι μέξι θα βγξσμ από ςη τσλακή - είςε ςημ ξμξμάρξσμε 
ειδικό ρχτοξμιρςικό κέμςοξ είςε όυι- με μεγαλύςεοη ποξδιάθερη ρςξ έγκλημα απ’ 
ό,ςι όςαμ μπήκαμ». Από ςημ πλεσοά ςηπ, η γαλλική «Μξμς», σπεοαρπιζόμεμη ςξμ 

Σε μια επξυή όπξσ απξδιαοθοώμξμςαι 
ρςαδιακά όλξι ξι παοαδξριακξί θερμξί κξι-
μχμικξπξίηρηπ ςηπ μεξλαίαπ -ςξ ρυξλείξ ςχμ 
αμύπαοκςχμ ξοιζόμςχμ, η διαλσμέμη ή απξ-
υασμχμέμη ξικξγέμεια, η άγοια αγξοά εογα-
ρίαπ- η μεαμική ρσμμξοία, όπξια ςαμπέλα και 
αμ έυει, ποξρτέοει ςημ ασςαπάςη ςηπ έμςα-
νηπ ρε μια ρσλλξγικόςηςα όπξσ, επιςέλξσπ, 
είραι κάπξιξπ, κάμειπ κάςι, μεςοάπ κάπχπ, 
έρςχ και με ςίμημα ςημ ίδια ρξσ ςημ καςα-
ρςοξτή. 

ΑΙΣΙΔ ΝΔΑΝΙΚΗ ΒΙΑ 

1. Πξλλξί επιρςήμξμεπ απξδίδξσμ ιδιαίςεοη 
βαούςηςα ρςξ οόλξ πξσ μπξοεί μα παίνει 
η ςηλεόοαρη ρςημ αμάπςσνη ςηπ εγκλη-
μαςικόςηςαπ ςχμ αμηλίκχμ. Σςηοιζόμεμξι 
ρςη θεχοία ςηπ μίμηρηπ, σπξρςηοίζξσμ 
όςι η ποξβξλή εγκλημάςχμ, τόμχμ, ά-
ρεμμχμ θεαμάςχμ, απξςελεί έμα ποόςσ-
πξ βιαίαπ ρσμπεοιτξοάπ, ςξ ξπξίξ επη-
οεάζει ςημ φσυξρύμθερη ςξσ παιδιξύ, 
πξσ ρσμηθίζει μα μιμείςαι ςα ποόςσπα 
ρσμπεοιτξοάπ πξσ δέυεςαι από ςξ πεοι-
βάλλξμ ςξσ. 

2. Η φσυοή και αδιάτξοη αμςιμεςώπιρη ςξσ 
παιδιξύ από ςξσπ γξμείπ ςξσ, ξι κακέπ 
ρυέρειπ ςχμ γξμιώμ αμάμερά ςξσπ, ξι 
ρσγκοξύρειπ και ξι κασγάδεπ ρκληοαί-
μξσμ ςημ φσυή ςξσ παιδιξύ, ςξ ξπξίξ με-
γαλώμει μέρα ρςη βία. Δεμ είμαι ςσυαίξ 
όςι πξλλά από ςα παιδιά πξσ ρσλλαμβά-
μξμςαι μα ποξβαίμξσμ ρε ποάνειπ βίαπ 
ποξέουξμςαι από διαλσμέμεπ ξικξγέμειεπ 
ή αδιάτξοξσπ γξμείπ. 

 



 

γαλλικό μόμξ ςξσ 1945 για ςη μεα-
μική εγκλημαςικόςηςα -έμαμ από 
ςξσπ πιξ τιλελεύθεοξσπ ςξσ κό-
ρμξσ- επιρημαίμει: «Οι αρςσμξμι-
κέπ- δικαρςικέπ απαμςήρειπ είμαι 
αμεπαοκείπ... Δκείμξ πξσ υοειάζε-
ςαι είμαι πξλιςικέπ απαμςήρειπ, 
ρυεςικά με ςιπ κξιμχμικέπ ρσμθήκεπ 
ςχμ λαψκώμ ποξαρςίχμ». 

«H γεμιά ςηπ ξογήπ»: Δλάυι-
ρςξι, πάμςχπ, δείυμξσμ μα ρσμει-
δηςξπξιξύμ όςι κάςχ από ςημ επι-
ταμειακή γαλήμη ςηπ πξλιςικήπ α-
διατξοίαπ χοιμάζει μια «γεμιά ςηπ 
ξογήπ», για ςημ ξπξία η βία γίμεςαι 
ξ μόμξπ δοόμξπ απόδοαρηπ από 
μια πμιγηοή καθημεοιμόςηςα, η μό-
μη ποαγμαςική «διαρκέδαρη» ςξσ 
Σαββαςόβοαδξσ, έμαπ ποαγμαςικόπ 
ςοόπξπ ζχήπ (και θαμάςξσ). Σςημ 
πιξ υςσπηςή ςξσ έκτοαρη, ασςό ςξ 
ταιμόμεμξ εκδηλώμεςαι με ςιπ πξ-
λσπξίκιλεπ μεαμικέπ «ρσμμξοίεπ», 
πξσ πξλλαπλαριάζξμςαι ρε όλεπ ςιπ 
δσςικέπ κξιμχμίεπ. Σσυμά είμαι θέ-
μα καθαοήπ ςύυηπ αμ ξ ρσγκεκοι-
μέμξπ έτηβξπ εμςαυθεί ρε μια α-
μαουική ή μαζιρςική ξμάδα, ρςξσπ 
υξύλιγκαμ εμόπ πξδξρταιοικξύ 

ρχμαςείξσ ή ρε μια απξκαλσπςική ρέυςα. 
Δκείμξ πξσ έυει ρημαρία είμαι η ίδια, καςαρςοξτική διάθερη απέμαμςι ρε μια 

κξιμχμία πξσ ςξσ ατήμει ςξ πεοιθώοιξ επιλξγήπ «μα πεθάμει από πείμα ή μα πεθά-
μει από αμία», όπχπ γοάτξσμ κάπξια γμχρςά γκοάτιςι. Σε μια επξυή όπξσ απξδι-
αοθοώμξμςαι ρςαδιακά όλξι ξι παοαδξριακξί θερμξί κξιμχμικξπξίηρηπ ςηπ μεξλαίαπ 
-ςξ ρυξλείξ ςχμ αμύπαοκςχμ ξοιζόμςχμ, η διαλσμέμη ή απξυασμχμέμη ξικξγέμεια, 
η άγοια αγξοά εογαρίαπ- η μεαμική ρσμμξοία, όπξια ςαμπέλα και αμ έυει, ποξρτέ-
οει ςημ ασςαπάςη ςηπ έμςανηπ ρε μια ρσλλξγικόςηςα όπξσ, επιςέλξσπ, είραι κά-
πξιξπ, κάμειπ κάςι, μεςοάπ κάπχπ, έρςχ και με ςίμημα ςημ ίδια ρξσ ςημ καςαρςοξ-
τή. Καςά κάπξιξ ςοόπξ όπχπ ξ μεαοόπ ασςόυειοαπ, ρςημ ένξυη ςαιμία «Τξ μίρξπ», 
ςξσ Μιρέλ Καρξβίςπ, πξσ πέτςξμςαπ από ςξμ ξσοαμξνύρςη λέει ρε κάθε όοξτξ: 
«Μέυοι εδώ, πάμε καλά»... 

Αμ είυε δίκιξ ξ Φοόιμς όςαμ έλεγε όςι «ςα παιδιά είμαι ξι γξμείπ ςχμ μεγάλχμ», 
θα άνιζε μα ρκετθεί καμείπ πξιξ μέλλξμ ποξξιχμίζεςαι για ςιπ βιξμηυαμικέπ κξιμχ-
μίεπ ςξσ 21ξσ αιώμα ασςή η γεμιά πξσ έμαθε μα μιρεί ποιμ ςη μάθξσμ μα αγαπάει. 

Διαρκεσαρμέμξ κείμεμξ από ςημ Δτημεοίδα «Καθημεοιμή», 24/2/2002 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 
1. Να γοάφεςε ςημ πεοίληφη ςξσ κειμέμξσ ρε 100-120 λένειπ. 

2. Να γοάφεςε ςα ρσμώμσμα ςχμ λένεχμ: τξοςίζξσμ, θοσμμαςιρμέμχμ, καςα-

ρςξλήπ, αμεπαοκείπ, εκδηλώμεςαι. 

3. Τξ ρυξλείξ χπ τξοέαπ κξιμχμικξπξίη-

ρηπ έυει ςημ εσθύμη μέρα από ςα ποξ-

γοάμμαςά ςξσ μα βξηθήρει ςξ παιδί μα 

αμαπςύνει μια ασςόμξμη ποξρχπικόςηςα, 

με ςημ ξπξία θα μπξοέρει μα αμςεπενέλ-

θει ρςιπ απαιςήρειπ μιαπ οεσρςήπ κξιμχ-

μικήπ ποαγμαςικόςηςαπ. Όμχπ ρε πα-

γκόρμιξ επίπεδξ ςξ ρύγυοξμξ ρυξλείξ 

πεομάει κοίρη, δσρλειςξσογεί δεμ μπξ-

οεί μα ικαμξπξιήρει ασςή ςημ αμάγκη. 

Είμαι ταμεοή η αδσμαμία ςξσ μα λει-

ςξσογήρει ρςημ καςεύθσμρη ςηπ ποξβξ-

λήπ ποξςύπχμ ρςξσπ μέξσπ και ςηπ ηθι-

κξπξίηρήπ ςξσπ. 

4. Αμαζήςηρη ςηπ ςασςόςηςαπ από ςξ ρύγ-

υοξμξ έτηβξ και έμςανή ςξσ ρε ξμάδεπ 

για μα εκςξμώρει ςημ αμςίδοαρη και ςημ 

ξογή ςξσ απέμαμςι ρςημ άδικη πξλιςεία. 

5. Καςάοοεσρη ηθώμ και ανιώμ, ςα ξπξία 

ρςήοιζαμ ςξ ρσλλξγικό βίξ (ηθική και ι-

δεξλξγική ρύγυσρη ςχμ ρύγυοξμχμ κξι-

μχμιώμ, ξι ξπξίεπ αδσμαςξύμ μα ποξε-

ςξιμάρξσμ και μα κξιμχμικξπξιήρξσμ 

ξμαλά ςα μεαοά μέλη ςξσπ). 

  



 

3. Να βοείςε ςα ςεκμήοια, ςα ξπξία υοηριμξπξιεί ξ ρσγγοατέαπ ρςημ 4η και 6η 

παοάγοατξ και μα ςα ανιξλξγήρεςε.   

4. Να παοξσριάρεςε ςη δξμή ςηπ 7ηπ παοαγοάτξσ και μα δικαιξλξγήρεςε ςη μέ-

θξδξ ξογάμχρήπ ςηπ. 

5. Να αμαπςύνεςε ςημ παοακάςχ τοάρη ρε μία παοάγοατξ 80-90 λένεχμ με ςη 

μέθξδξ ςηπ αμςίθερηπ: «H αμςιμεςώπιρη ςξσ ταιμξμέμξσ με δοακόμςεια α-

ρςσμξμικά μέςοα ρςη λξγική ςηπ «μηδεμικήπ αμξυήπ» απέμαμςι ρςξσπ πά-

μςεπ δεμ είμαι απαοαίςηςα και η καλύςεοη μέθξδξπ». 

6. Έυξμςαπ διαβάρει ςξ κείμεμξ και με ατξομή ςιπ παοαπξμπέπ ρε δημξριεύρειπ 

ςξσ Τύπξσ για γεγξμόςα μεαμικήπ εγκλημαςικόςηςαπ μα γοάφεςε έμα κείμεμξ 

500-600 λένεχμ, ςξ ξπξίξ θα δημξριεύρεςε ρςημ ςξπική ετημεοίδα, ώρςε μα 

απξρατημίρεςε ρςξσπ αμαγμώρςεπ ραπ ςιπ αιςίεπ ςηπ μεαμικήπ εγκλημαςικόςη-

ςαπ και ςιπ λύρειπ ασςξύ ςξσ κξιμχμικξύ ποξβλήμαςξπ. 

 

 

   

 

 

 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΛΟΓΟ 

Οι ρςαςιρςικέπ ςχμ δύξ ςελεσςαίχμ δεκαε-

ςιώμ ρςιπ Ημχμέμεπ Πξλιςείεπ Αμεοικήπ και 

ρςημ Εσοώπη δείυμξσμ μια ρξβαοή αύνηρη 

ςηπ παοαβαςικόςηςαπ ςχμ ετήβχμ και ςχμ 

παιδιώμ. Ιδιαίςεοα η δεύςεοη καςηγξοία, η 

παοάβαρη ςξσ μόμξσ από παιδιά, είμαι ται-

μόμεμξ πξσ γεμίζει αμηρσυίεπ και ποξβλη-

μαςίζει έμςξμα ςξμ καθέμα. Τα ρσμαιρθήμαςα 

αμηρσυίαπ έουξμςαι μα εμςείμξσμ ςα τοικα-

λέα εγκλήμαςα πξσ έυξσμ διαποαυθεί από 

παιδιά, ςα ξπξία βαράμιραμ, μέυοι θαμάςξσ, 

ςξ θύμα ςξσπ. Τέςξιεπ ποάνειπ έγιμαμ ρε με-

γάλεπ Εσοχπαψκέπ πόλειπ, είδαμ ςξ τχπ ςηπ 

δημξριόςηςαπ ποόρταςα και ρσγκλόμιραμ 

ςημ παγκόρμια κξιμή γμώμη. Η αμαζήςηρη 

ςχμ παοαγόμςχμ πξσ ποξκαλξύμ ςξ ταιμό-

μεμξ έυει ποξβλημαςίρει πξλλξύπ κξιμχμιξ-

λόγξσπ, φσυξλόγξσπ, τιλόρξτξσπ και μξμι-

κξύπ, ςχμ ξπξίχμ ξι απόφειπ για ςξσπ πα-

οάγξμςεπ γέμμηρηπ και αμάπςσνηπ ςηπ παι-

δικήπ εγκλημαςικόςηςαπ ρςοέτξμςαι ποξπ ςξ 

αομηςικό υαοακςήοα ςξσ πεοιβάλλξμςξπ ρςξ 

ξπξίξ κξιμχμικξπξιείςαι ςξ παιδί. 

 


