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Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι για ένα παιδί να ξυπνάει το πρωί με φόβο και τρόμο διότι την 
προηγουμένη νύχτα είχε δεχθεί ξυλοδαρμό από τον ίδιο του τον πατέρα; Έχετε μπει ποτέ στη 
θέση του; Πώς θα νιώθατε εσείς αν σας σκότωνε από το ξύλο ο ίδιος σας ο γονιός, ο οποίος 
έβαλε το χέρι του για τη δημιουργία σου και αντί να σας προστατεύει από κάθε είδος 
υποκείμενου που μπορούσε να σου προκαλέσει βλάβη, το κάνει ο ίδιος σου ο πατέρας; 
Μπορείτε να φανταστείτε το πόσο ντροπή θα ένιωθε το πρωί που θα πήγαινε στο σχολείο και 
όταν θα τον ρωτούσαν τι έχει πάθει και έχει όλες αυτές τις μελανιές και τα μαύρα σημάδια 
πάνω στο σώμα του; 
Τι θα τους έλεγε; Πού θα έβρισκε το θάρρος να πει στους συμμαθητές του ή και στους 
καθηγητές του πως το είχε δείρει ο πατέρας; Σίγουρα θα έβρισκε μια γελοία δικαιολογία για να 
δικαιολογηθεί και που κανένας δεν θα τον πίστευε. Σκεφτείτε επίσης ότι όχι μόνο έδερνε εσάς 
αλλά και την ίδια σας τη μητέρα μπροστά στα ίδια σας τα μάτια, αυτή δηλαδή που σας 
κρατούσε μέσα της εννιά ολόκληρους μήνες και σας έφερε σ' αυτό τον κόσμο παλεύοντας με 
νύχια και με δόντια για να είστε υγιείς. Πως θα νιώθατε; Πως θα το αντιμετωπίζατε; Κανένας 
δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί βία σε κανέναν έστω κι αν είναι πατέρας σου ή μητέρα σου ή 
οτιδήποτε άλλο. ΌΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΝΑ ΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΠΟΥ 
ΑΥΤΟΙ ΔΙΑΛΕΓΟΥΝ! ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΑΜΠΟΥ ΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ. Θυμηθείτε πως ο Θεός δημιούργησε πρώτα τον άνδρα και μετά 
από το πλευρό του άνδρα δημιούργησε τη γυναίκα. Αυτό δείχνει πως είναι ισότιμοι, πρέπει να 
συνεργάζονται, είναι αλληλέγγυοι μεταξύ τους και να υπάρχει αγάπη. Τέλος κανένας πατέρας 
είτε και μητέρα δεν έχει το δικαίωμα να απλώνει το χέρι του στο παιδί της/του διότι αν και το 
έφερε στον κόσμο δεν της/του δίνει το δικαίωμα να το κάνουν αφού δεν είναι ιδιοκτησία τους. 
ΟΥΤΕ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΑ ΤΗΣ ΑΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ 
ΑΚΟΜΗ ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΖΩΑ! ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ! ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Η ΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 
ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ! ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΒΙΑ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ! 
ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ! 
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