
...Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ μία φωτογραφία ἔκανε τὸν γῦρο τοῦ κό-
σμου. Τὸ μικρὸ παιδάκι ποὺ ξεβράσθηκε στὶς ἀκτές. Τὸ μικρὸ προ-
σφυγόπουλο ποὺ πέθανε στὸν δρόμο πρὸς τὴν ἐλευθερία. Δικαιολο-
γημένος ὁ ἀποτροπιασμὸς.

Τὸ μέγεθός του ὅμως ἀνάλογο πρὸς τὴν 
ὑποκρισία τοῦ πολιτισμένου κόσμου, καθὼς 
καὶ πολλῶν ἰδικῶν μας.

Ὅλοι αὐτοί, ποὺ χρησιμοποιοῦσαν τὴν 
εἰκόνα τοῦ μικροῦ παιδιοῦ γιὰ νὰ κατηγορήσουν τοὺς ἄλλους σὰν 
ἐνόχους, ἀρνοῦνται νὰ κοιτάξουν μία ἀκόμη φωτογραφία, γιὰ τὴν 
ἀκρίβεια ἕνα βίντεο μὲ τὸν τίτλο «Σιωπηλὴ κραυγή».

Τὸ βίντεο αὐτὸ εἶναι ἡ κινηματογράφηση μιᾶς ἔκτρωσης ἀπὸ ἕναν 
γιατρό... Ἡ εἰκόνα τοῦ πνιγμένου προσφυγόπουλου ὠχριᾶ μπροστὰ 
στὸ βίντεο αὐτό.

Τὸ ταλαίπωρο πλάσμα, τὸ προσφυγόπουλο, τουλάχιστον ἦταν ἀρτιμε-
λές. Ἐκεῖ, στὴν ἔκτρωση, ἕνα ἄλλο παιδάκι κομματιάζεται κυριολεκτικὰ 
καὶ δολοφονεῖται ἀδίστακτα, γιατὶ εἶναι ἀνεπιθύμητο. Τὸ προσφυγό-
πουλο πνίγηκε, γιατὶ κάποιοι δὲν μπόρεσαν νὰ τὸ σώσουν. Ἐδῶ, στὶς ἐκ-
τρώσεις, κάποιοι συνειδητὰ δολοφονοῦν τὸ ἀνυπεράσπιστο ἔμβρυο... 

Μία κοινωνία, μία δημοσιογραφία, ἐπίσημοι ἄρχοντες, ἀγανακτοῦν 
δῆθεν στὴν θέα τοῦ πνιγμένου παιδιοῦ, ἀλλὰ σιωποῦν στὴν ἐξόντωση 
χιλιάδων παιδιῶν ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς ψευτοαγανακτισμένους.

* * *
Εἶναι ἀπάνθρωπη καὶ βάρβαρη μία κοινωνία, ποὺ χύνει κροκοδείλια 

δάκρυα γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ πνίγονται ἢ ποὺ πεθαίνουν ἀπὸ τὴν πεῖνα, 
ἀλλὰ διεκδικεῖ τὸ δικαίωμα νὰ τὰ σκοτώνει πρὶν ἔλθουν στὸν κόσμο.

Εἶναι ἀπάνθρωπη καὶ βάρβαρη μία κοινωνία, ἡ 
ὁποία ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ στὸν βωμὸ τῆς ἀνεύ-
θυνης ἀπόλαυσης θυσιάζει ἀνθρώπινες ζωές, καὶ 
μάλιστα ἀπαιτεῖ τὸ δικαίωμα αὐτὸ νὰ τὸ ἔχει ἀνε-
νόχλητη, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ καταδικάζει 
σὲ βαρύτατες ποινὲς (καλὰ κάνει) αὐτοὺς ποὺ κα-
κοποιοῦν ἕνα ζῶο.

Ἡ κακοποίηση ζώων ἀπαγορεύεται, ἐνῶ ἡ κακοποίηση καὶ ἡ δολο-
φονία ἀνθρώπων βρεφικῆς ἡλικίας ἐπιβραβεύεται καὶ ἐπαινεῖται δη-
μοσίως. Ἡ ὁποιαδήποτε κυρία ἢ δεσποινὶς ποὺ δολοφόνησε τὸ ἀθῶο 
παιδὶ μέσα της, εἶναι δυνατὸν ἄραγε, βάσει τῆς «λογικῆς» αὐτῆς, νὰ 
διαμαρτύρεται γιατί κακοποιήθηκε τὸ σκυλάκι της;...

Μία Ἐξουσία καὶ μία Βουλή, ποὺ νομοθετεῖ καὶ καταδικάζει τὴν κα-
κοποίηση τῶν ζώων, μὲ ποιό ἄραγε ἠθικὸ ἀνάστημα ἐπικροτεῖ τὴν 
δολοφονία ἀθώων ὑπάρξεων, τὴν νομιμοποιεῖ καὶ τὴν πληρώνει ;...

Ποιός πολιτισμὸς μπορεῖ νὰ ἐπικροτεῖ τὴν δολοφονία χιλιάδων καὶ 
ἑκατομμυρίων ἀθώων ὑπάρξεων, τῶν πιὸ ἀνυπεράσπιστων ἀνθρωπί-
νων πλασμάτων, καὶ νὰ μὴν εἶναι αὐτὸς ἕνας πολιτισμὸς τῆς πιὸ χυ-
δαίας καὶ ἀπάνθρωπης βαρβαρότητας;...  

Ὁ πολιτισμὸς τῆς βαρβαρότητας
ἢ περὶ τῆς δολοφονίας τῶν ἐμβρύων

 καὶ τῆς κακοποίησης τῶν ζώων
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