6/1/2017
υμπαράςταςθ και αλλθλεγγφθ ςτθν προςπάκεια του Νίκου Μαηιώτθ και τθσ
Πόλασ Ροφπα να κρατιςουν το παιδί τουσ ςε ζνα ηεςτό οικογενειακό περιβάλλον
Σα παιδιά δεν φταίνε ςίγουρα
Είναι άδικο
τθν οποιαδιποτε ζνταςθ
ε ζναν ςυηυγικό καυγά
ε ζναν πόλεμο
Αυτά ςίγουρα πονοφν άδικα
Βλζπεισ ςτα μάτια τουσ τον πανικό και τθν πίεςθ
Είναι που πρζπει να κατανοιςουν και να δεχτοφν ςε λίγεσ ςτιγμζσ τθ βία των
ενθλίκων και του αρρωςτθμζνου κόςμου τουσ
Οι περιςςότεροι ενιλικοι τουλάχιςτον ζχουμε πλζον γνωριςτεί με τθν αλικεια μζςα
ςε μεγάλα χρονικά διαςτιματα
Λίγο - λίγο
Πρϊτα ο γονιόσ, μετά ο δάςκαλοσ κι φςτερα ο παπάσ, παρζα με το νόμο και ο
ςχεδόν κακολικά αποδεκτόσ και βίαια επιβεβλθμζνοσ παραλογιςμόσ τουσ, μασ
ζχουν πονζςει και μειϊςει, φοβίςει και κυμϊςει πάμπολλεσ φορζσ
Η ςταδιακι κατανόθςθ τθσ πραγματικότθτασ μασ ζχει προφυλάξει από τθν τρζλα
τθσ άμεςθσ και πρόωρθσ ςυνειδθτοποίθςθσ
Αντίκετα, ζνα παιδί που εκτίκεται μεμιάσ ςτθ ςκλθρι αυτι αλικεια κινδυνεφει
Ο κόςμοσ του παιδιοφ είναι οι γονείσ του και οι οικείοι του
Κάκε απομάκρυνςθ από αυτι τθν αςφαλι ςυναιςκθματικά βάςθ δθμιουργεί τρόμο
ςτθν παιδικι ψυχι και βακειά ακεράπευτα ψυχικά τραφματα
Δθμιουργεί επίςθσ οργι
Αρχικά ςτουσ υπόλοιπουσ ενθλίκουσ και αργότερα και ςτο ίδιο το παιδί
Να μθν αναρωτιοφνται αργότερα οι κεςμοί για τθν ςτάςθ αντίδραςθσ, που οι ίδιοι
ζχουν δθμιουργιςει
Η εκβιαςτικι τακτικι τθσ απαγωγισ και κράτθςθσ του γιου του Νίκου Μαηιϊτθ και
τθσ Πόλασ Ροφπα ξεπερνά κάκε όριο ςκλθρότθτασ και απανκρωπιάσ
Εδϊ δε μιλάμε για το δίκιο ι άδικο του Μαηιϊτθ ι τθσ Ροφπα
Είτε ζχουν δίκιο είτε άδικο ςτον αγϊνα τουσ, ζχουν απόλυτο δίκιο και κεςμικά
αναγνωριςμζνο δικαίωμα να ορίηουν αυτοί το που κα πάει το παιδί τουσ
Ασ μθν ξεχνάμε ότι ζχουν ακόμα τθσ επιμζλεια και βεβαίωσ τθ γονικι μζριμνα
Ασ αφιςει το κράτοσ και τα φερζφωνα παπαγαλάκια του τισ ανοθςίεσ περί
υποςτιριξθσ του παιδιοφ

Ακοφγεται τόςο γελοία θ υποςτιριξθ μζςα ςε ειδικοφσ χϊρουσ από ψυχολόγουσ, τθ
ςτιγμι που υπάρχει ο ηεςτόσ οικογενειακόσ χϊροσ και θ ηεςτι αγκαλιά των
ςυγγενϊν και των φίλων
Ακοφγεται τόςο γελοία θ δικεν μζριμνα για τθν παιδικι ψυχι από τουσ κεςμοφσ,
όταν αυτοί οι ίδιοι ζχουν αςελγιςει επάνω τθσ με τζτοιο βάναυςο τρόπο
Σο παιδί αυτό δεν είναι ορφανό
Ζχει οικογζνεια
Ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που δεχόμαςταν ότι το οικογενειακό περιβάλλον είναι
ακατάλλθλο, καμία αλλαγι δεν κα ζπρεπε να γίνει επάνω ςτθ ςτιγμι τθσ ζνταςθσ
Σο παιδί αυτι τθ ςτιγμι ζχει ανάγκθ από θρεμία και αςφάλεια
Αυτι τθν αίςκθςθ μπορεί να τθ βρει μόνο ςτο οικείο περιβάλλον του, ακόμα και
εάν κάποιοι το κεωροφν ακατάλλθλο
Δε νομίηω ότι κανείσ λογικά ςκεφτόμενοσ άνκρωποσ δεν κα μποροφςε να
αντιμετωπίςει με δυςπιςτία τθν διάγνωςθ των ειδικϊν ψυχολόγων και κοινωνικϊν
λειτουργϊν για τθν καταλλθλότθτα ι μθ του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ του
παιδιοφ
Οι «λειτουργοί» αυτοί, μζςα ςε τζτοιεσ πιεςτικζσ ςυνκικεσ, είναι αδφνατο να πουν
ελεφκερα τθ γνϊμθ τουσ
Μα ακόμα και εάν αποδεχόμαςταν το λειτουργικό τουσ ρόλο, αυτόσ δε κα
μποροφςε να υλοποιθκεί με τζτοιουσ πραξικοπθματικοφσ τρόπουσ.
Προβλζπονται από τουσ ίδιουσ τουσ κεςμοφσ ςυγκεκριμζνεσ μακροχρόνιεσ
διαδικαςίεσ, μζςα από τισ οποίεσ κρίνεται -υποτίκεται- το τι είναι καλφτερο να γίνει
προσ το ςυμφζρον του παιδιοφ
Πότε πρόφταςε το κθρίο αυτό που λζγεται κράτοσ να δϊςει εντολι κοινωνικισ
ζρευνασ;
Πότε πρόφταςε το κθρίο αυτό που λζγεται κράτοσ να διεξάγει τθν κοινωνικι
ζρευνα;
Πότε πρόφταςε να αςκιςει αγωγι για να μθν ζχουν ο Μαηιϊτθσ και θ Ροφπα τθν
επιμζλεια του παιδιοφ τουσ;
Πότε πρόφταςε να γίνει αυτό το αςτικό δικαςτιριο;
Φυςικά και ποτζ δεν πρόφταςε
Φυςικά και ποτζ δε κα διεξαχκεί πραγματικι ζρευνα
Φυςικά και δεν είναι ο ςτόχοσ τουσ θ μζριμνα για τθν ψυχικι υγεία του παιδιοφ
Αυτά ασ τα αναμαςοφν μεταξφ τουσ τα παπαγαλάκια τουσ
Η ανομολόγθτθ, αλλά προφανισ αλικεια είναι ότι ο ςτόχοσ τουσ είναι ο εκβιαςμόσ
και θ εκδίκθςθ
Σο κάκε λεπτό που περνάει, τθν κάκε ςτιγμι που περνάει αυτό το παιδί πλθγϊνεται
Είναι απολφτωσ αναγκαίο και απολφτωσ επείγον, όπου κι αν ανικει ιδεολογικά ο
κακζνασ μασ, ότι κι αν πιςτεφει, είτε κεωρεί τον αγϊνα του Μαηιϊτθ και τθσ Ροφπα

δίκαιο, είτε άδικο, να αντιδράςει ςε αυτόν τον παραλογιςμό τθσ εκμετάλλευςθσ
ενόσ εξάχρονου παιδιοφ.
Κι αν εκεί, ςτουσ ειδικοφσ χϊρουσ τουσ, ο υπεφκυνοσ ψυχολόγοσ, ο κοινωνικόσ
λειτουργόσ, ο ανακριτισ και ο ειςαγγελζασ αδυνατοφν να ςκεφτοφν και να πράξουν
ελεφκερα, εμείσ οι υπόλοιποι, αν κζλουμε να μποροφμε να κοιτάμε τα μάτια μασ
ςτον κακρζφτθ, όχι μόνο ζχουμε δικαίωμα αλλά και υποχρζωςθ να κάνουμε χριςθ
τθσ ελευκερίασ μασ καταγγζλλοντασ το ζγκλθμα αυτό ςε βάροσ τθσ παιδικισ ψυχισ
ενόσ εξάχρονου και κζτοντασ τον εαυτό μασ ςυμπαραςτάτθ και αλλθλζγγυο ςτθν
λογικι, ανκρϊπινθ και νόμιμθ από κάκε άποψθ προςπάκεια των γονιϊν του να
κρατιςουν το παιδί τουσ ςε ζνα ηεςτό οικογενειακό περιβάλλον
υμπαράςταςθ και αλλθλεγγφθ ςτθν προςπάκεια του Νίκου Μαηιώτθ και τθσ
Πόλασ Ροφπα να κρατιςουν το παιδί τουσ ςε ζνα ηεςτό οικογενειακό περιβάλλον
ΤΓΡ. τθ βζβαιθ προςπάκεια απόρριψθσ των παραπάνω ςκζψεων με το εφκολο
επιχείρθμα ότι «Πωσ είναι δυνατό να καταγγζλλει ζγκλθμα κάποιοσ που ζχει
διαπράξει κάτι τόςο ςοβαρό, που μάλιςτα επθρζαςε άμεςα τθν ψυχικι ιςορροπία
των παιδιϊν του», επικυμϊ να απαντιςω προκαταβολικά. Ακριβϊσ επειδι ζχω
δθμιουργιςει και δει με τα μάτια μου τον ψυχικό πανικό εκείνων των δφςκολων
ςτιγμϊν και τα ακεράπευτα τραφματα που φζρουν, είμαι ςε κζςθ να καταλαβαίνω
τον κίνδυνο και να προςπακϊ να προωκιςω τθν αντιμετϊπιςι του
Καταγγζλλω το κάκε ζγκλθμα (του εαυτοφ μου, του κράτουσ ι οποιουδιποτε
άλλου) και τθν κάκε αδικία απζναντι ςτα παιδιά, που ποτζ δεν ζχουν φταίξει ςε
τίποτα
Σθν ϊρα αυτι που λείπει από τον εξάχρονο θ μαμά του, ασ νιϊκει τουλάχιςτον τθ
ηεςταςιά των οικείων του
Όςο κρατάει αυτι θ κατάςταςθ κράτθςισ του, ο κίνδυνοσ μεγαλϊνει
Θα τρελακεί το παιδί βρε άκλιοι
Καταλάβετζ το
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