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Το γυάλινο ταβάνι έσπασε

Κάποτε µια µεγάλη Ελ-
ληνίδα φεµινίστρια, 
πολιτικός, συγγραφέας 

και ακαδηµαϊκός είχε πει πως 
στις κοινωνικές επαναστάσεις 
πρωτοπορούν οι θεωρητικοί 
πού παίζουν το ρόλο του «προ-
δρόµου» γιατί οσφραίνονται τις 
αλλαγές που επέρχονται, τις δι-
ατυπώνουν και ανοίγουν έναν 
αγώνα για την συνειδητοποίησή 
τους από τα µέλη της κοινωνί-
ας.  Κατ’ αυτήν,  οι µεταρρυθ-
µίσεις στο νόµο και στη πράξη 
έπονται όταν οι πρωτοποριακές 
ιδέες σταδιακά γίνονται κτήµα 
των περισσοτέρων µελών της 
κοινωνίας. Παρά τον µεγάλο 
θαυµασµό που τρέφω για την 
διαφωτισµένη και διαβασµένη 
αγωνίστρια στο στίβο των δι-
καιωµάτων της γυναίκας κυρία 
Αλίκη Γιωτοπούλου–Μαραγκο-
πούλου, γιατί σ’ αυτήν αποδίδω 
την πάρα πάνω παράγραφο, 
έχω αµφιβολίες αν είναι οι θε-
ωρητικοί που πρωτοπορούν και 
όχι ο λαός.  Ίσως θα πρέπει να 
εξετάσουµε σοβαρά τη θέση του 
λαού που σαν οµάδα επιρροής 
εµπνέει τους θεωρητικούς να 
διατυπώσουν τις πράξεις και την 
θέληση του λαού σε θεωρία.  

Η κατάκτηση των πολιτικών 
δικαιωµάτων και εποµένως αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων είναι 
η αδιάσπαστη τροχιά που οδή-
γησε µε την πάροδο του χρόνου 
στην κατάργηση του άβατου 
στην µηχανή λειτουργίας της 
∆ηµοκρατίας όπως µας το προ-
σφέρει σήµερα το Κοινοβούλιο.

Η πολιτική ισοτιµία και η ισο-
πολιτεία για τις γυναίκες είναι 
αναντίρρητα ένα ανθρώπινο 
δικαίωµα που βασίζεται στην 
Αρχή ότι σε κάθε ευνοµούµε-
νη κοινωνία, ο άνθρωπος δύ-
ναται να πετύχει την άνθιση 
της προσωπικότητάς του στο 

µεγαλύτερο δυνατό βαθµό. Θα 
περίµενε λοιπόν κανείς, η αντι-
προσώπευση των γυναικών 
στο Αυστραλιανό Κοινοβούλιο 
να απεικονίζει τις αριθµητικές 
αναλογίες ανδρών/γυναικών, 
όπως διαγράφονται στην κοι-
νωνία.  ∆υστυχώς, τα πράγµατα 
δεν είναι έτσι.  Η κοινωνία µας 
ανδροκρατείται και η εικόνα της 
δυσαρµονίας αυτής αναπαρά-
γεται κάθε φορά που αλλάζει η 
κυβέρνηση.  Αυτή είναι η από-
δειξη της υπάρχουσας αδικίας 
σε βάρος των γυναικών ακόµα 
και στις λεγόµενες «προηγµένες 
κοινωνίες».

Βέβαια, εµείς στην Αυστραλία 
έχοµε µια ταλαντούχα και χαρι-
σµατική  Γυναίκα πρωθυπουρ-
γό.  Γιατί ασφαλώς, ανεξάρτητα 
από κοµµατικές απόψεις, κανείς 
δεν µπορεί να αµφισβητήσει τις 
ικανότητες και τον πατριωτισµό 
της κυρίας Γκίλλαρντ που απε-
φάσισε να σταθεί αντιµέτωπη 
µε τους µεγάλους επενδυτές που 
αποµυζούν τις πλουτοπαραγω-
γικές µας πηγές.  

Όµως επίσης δεν µπορούµε 
να αγνοήσουµε το γεγονός των 
πλείστων επιθέσεων, γελοιο-
γραφιών και απρεπών συµπε-
ριφορών των εκπροσώπων 
των ΜΜΕ κατά της Πρωθυ-
πουργού της χώρας, µόνο και 
µόνο επειδή είναι γυναίκα. Τα 
σηµερινά στατιστικά στοιχεία 
για την παρουσία των γυναικών 
στο Αυστραλιανό Κοινοβούλιο 
δείχνουν και πάλι την µειονο-
τική παρουσία των γυναικών, 
δηλαδή µόνον είκοσι εννέα 
γυναίκες στη Γερουσία και τριά-
ντα τρείς στην Βουλή των Αντι-
προσώπων. Σηµειώνουµε εδώ 
ότι παρά την παρουσία άξιων 
γυναικών σε υπουργικές θέ-
σεις, µέχρι προχθές και σε όλη 
την ιστορία του Αυστραλιανού 

Κοινοβουλίου, για πάρα πάνω 
από ένα αιώνα τη θέση Υπουρ-
γού ∆ικαιοσύνης – (Attorney 
General) – κατελάµβανε πάντα 
κάποιος άνδρας.

Αλλά να που το γυάλινο ταβάνι 
έγινε κοµµάτια.  Η Πρωθυπουρ-
γός αναγνώρισε ότι η Πολιτικός 
Νίκολα Ρόξον, µια νέα γυναίκα 
και µητέρα, µε αποδεδειγµένα 
προσόντα στη ∆ηµόσια ∆ιοίκη-
ση, µια άξια υπουργός, µπορού-
σε αξιοκρατικά να προβιβαστεί 
στον υψηλό θώκο του Υπουργού  
∆ικαιοσύνης και του Ανώτατου 
Νοµικού της Κυβέρνησης σε 
µια ώρα επικείµενης αλλαγής, 
στη στιγµή επαναπροσδιορισµο 
της παλαιάς πρακτικής και νέων 
διεθνών προσανατολισµών για 
την προσέγγιση των Ασιατικών 
γειτόνων µας.

Σίγουρα η πολιτική επανά-
σταση πού επέβαλε για πρώτη 
φορά την τοποθέτηση επίλε-
κτων γυναικών σε υψηλούς 
υπουργικούς θώκους είναι από-
φαση µιας πολιτικής ηγετικής 
φυσιογνωµίας – της Πρωθυ-
πουργού Gillard η οποία ανέ-
λαβε τον ρόλο του «προδρόµου» 
στην διατύπωση ενός νέου τρό-
που αντιµετώπισης της θέσης 
αλλά και της προόδου των γυ-
ναικών  πού µάχονται τον αγώ-
να τον καλόν προβάλλοντας την 
απαίτηση του λαού να σπάσει η 
Πρωθυπουργός της Αυστραλίας 
«το γυάλινο ταβάνι» για 

να απολαµβάνουν – επί τέ-
λους - οι γυναίκες πολιτικοί της 
Αυστραλίας αξιοκρατικά ισοτι-
µία και ισοπολιτεία όπως προ-
βλέπουν οι νόµοι της χώρας.
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ZHTOYNTAI
Άνδρες και γυναίκες (process workers) με ικανά προσόντα, 

αποδοτικό παρελθόν και με καλό χαρακτήρα (with reference) 
να εργαστούν στην εταιρεία μας.

Η εταιρεία μας έχει τις καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες να τηλεφωνήσουν 
από 9 π.μ. έως 5 μ.μ. από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 

τηλ.: 9774 5000

Poly  Industries
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ΕΜΠΕΙΡΟΙ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΔΕΣ 
(ΜΕ ΙΒΝ)

και να διαθέτουν το λιγότερο 5 χρόνια εμπειρία.

Να διαθέτουν δικό τους μεταφορικό μέσο 

Για πληροφορίες τηλεφωνήστε
0431 399 553 

Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από 7 π.μ. έως 3 μ.μ. 
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ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΡΑΛΛΗ-ΚΑΘΑΡΕΙΟΥ

Η Σοφία Ράλλη-Καθαρείου 
υπήρξε Υπεύθυνη για το 

τµήµα Ίσων Ευκαιριών
∆ηµόσιου Αυστραλιανού 

Οργανισµού




