
WEDNESDAY 28 JANUARY 2015 25O Κόσμος
της τρίτης ηλικίας

κολουθεί να παραµένει, το σηµαντικότερο περιοδικό 
επιστηµονικού προβληµατισµού και πληροφόρησης 
για  θέµατα  ισότητας των φύλων και δικαιωµάτων  
των γυναικών. Για την αρθρογραφία της τιµήθηκε το 
1980 µε το βραβείο «Παύλου Παλαιολόγου» από το 
Σύνδεσµο για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας αλλά και 
στη συνέχεια µε επαίνους.
Η Σ. Π. δεν υπήρξε θεωρητικός του φεµινισµού. 
Στρατευµένη στο φεµινιστικό κίνηµα ως δυναµική 
παρουσία της οργάνωσής του, πρόβαλε παράλλη-
λα µε την πέννα της τα προβλήµατα των γυναικών, 
υπηρετώντας µέχρι τέλους της ζωής της τις αξίες της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας. Πίσω από 
µια ήρεµη παρουσία κι’  ένα λόγο χωρίς εντάσεις και 
ακρότητες ή φανατισµό, άφησε το στίγµα της στην 
πολιτική ζωή του τόπου και στο γυναικείο κίνηµα. 
Η κλασική παιδεία της συντέλεσε στη διαµόρφωση 
ενός τεκµηριωµένου λόγου, που δύσκολα µπορεί να 
αντικρουστεί.  
Ο µεγάλος αριθµός των άρθρων της επιτρέπει µόνο 
την αναφορά στα θέµατα  που ιδιαίτερα πρόβαλε.  Τα 
θέµατα που την απασχόλησαν ήταν κατ’  εξοχήν:
α. Θέµατα ισότητας των φύλων  στη συµµετοχή στην 
πολιτική, όπου πρόβαλε την αξία της γυναικείας συµ-
µετοχής, όχι µόνο από πλευράς ουσιαστικής ισότη-
τας δικαιωµάτων, αλλά και δυνατότητας προώθησης 
των δικαιωµάτων των γυναικών. Υπερασπίζεται τις 
ποσοστώσεις και τη λειτουργία τµηµάτων γυναικών 
στα πολιτικά κόµµατα.  Επέκρινε άλλωστε έντονα το 
σεξισµό που παρατηρείται  και στη Βουλή. «Αξιοπρέ-
πεια κυρίες και κύριοι» τιτλοφορούσε σχετικό άρθρο 
της. 
Τονίζει εξάλλου έντονα τη δράση των Μη Κυβερνη-
τικών Οργανώσεων, στις οποίες η συµβολή των γυ-
ναικών δεν αµφισβητείται.  

β. Μεγάλο µέρος της αρθρογραφίας της αναφέρεται 
σε ζωτικά θέµατα που αφορούν τις γυναίκες: Η θέση 
των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι από τα κύ-
ρια  θέµατα που αναδεικνύει. Ανεργία, ανασφάλεια, 
ευέλικτες µορφές εργασίας, σεξισµός, ελλιπής κοι-
νωνική µέριµνα για την εργαζόµενη µητέρα και τα 
παιδιά και προστασία οικογένειας. Χωρίς να υποτιµά 
την αξία του ανθρώπου, αντίθετα µάλιστα, υποστηρί-
ζει το δικαίωµα στην άµβλωση, ενώ θεωρεί αναγκαία 
τη  σεξουαλική αγωγή, την αντισύλληψη. Τολµά να 
καταδικάσει την ανίερη συµµαχία Βατικανού και των 

77 κυρίως ισλαµικών αλλά και άλλων κρατών στο 
Πεκίνο το 1995 κατά των αµβλώσεων σε άρθρο της 
µε τίτλο: «Να πούµε αντίο στον ∆ιαφωτισµό;» (Αυγή 
29.4.2011)
 H βία κατά των γυναικών είναι από τα σηµα-
ντικότερα θέµατα που θίγει. Και ως βία  θεωρεί και 
την πορνεία, τη σεξουαλική εκµετάλλευση, την εµπο-
ρία γυναικών (trafficking). Στην ειδική συνεδρίαση 
της Ολοµέλειας της Βουλής, στις 25 Νοεµβρίου 2010 
την Ηµέρα αφιερωµένη στη βία κατά των γυναικών 
καταγγέλλει:  «Η έµφυλη βία είναι θέµα σχέσεων 
εξουσίας ανάµεσα στα φύλα. Καταδικάζει   τη νοµι-
µοποίηση της πορνείας, την εµπορία γυναικών, το 
trafficking, αλλά και την  ενδοοικογενειακή  βία. 
Αλλά µορφή βίας είναι και  όταν µπαίνουν κριτήρια 
οµορφιάς για τις προσλήψεις τηλεπαρουσιατριών: 
«Ανάγκη ρύθµισης µε νόµο, αφού επιµένουν να λεη-
λατούν τις ζωές των γυναικών». 
∆εν θα µπορούσε να λείψει από τη φεµινιστική συ-
νείδησή της  η καταδίκη της θέσης των µεταναστρι-
ών. Ζητεί να γίνουν ορατές σε πανευρωπαϊκό επί-
πεδο και τονίζει την αξία του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου 
Μεταναστριών.
Στους αγώνες της όµως περιλαµβάνει και τα δικαιώ-
µατα οµοφυλοφίλων γυναικών και ανδρών. 

γ. Όµως ο αγώνας µε την αρθρογραφία της αλλά  και 
τη συµµετοχή της σε παγκόσµιες διασκέψεις ως εκ-
πρόσωπος του Σ.∆.Γ.  δεν αφορά µόνο τη γυναίκα 
της ∆ύσης. Ειδικά καταγγέλλει το θεσµό της  προί-
κας, όπου υπάρχει, τη θανάτωση γυναικών στην 
πυρά και φυσικά καταδικάζει τους βιασµούς και τους 
γάµους ανηλίκων, την κλητερεκτοµή. Προβάλλει µε 
πάθος  το θέµα των δικαιωµάτων των γυναικών των 
µουσουλµανικών χωρών.  Μεγάλες ελπίδες της έδω-
σε, όπως άλλωστε σε όλες τις φεµινίστριες του κό-
σµου και  τον πολιτισµένο κόσµο, η έκρηξη της Αρα-
βικής ΄Ανοιξης,  στην  Αίγυπτο  και την Τυνησία.   
«Γυναίκες στη µετα-αυταρχική εποχή» τιτλοφορούσε 
άρθρο της στην Αυγή (14.5.2011): Αναγνωρίζει ότι 
«Ο δρόµος είναι µακρύς. ∆εν πρέπει ν’  αφήσουµε 
τις γυναίκες µόνες εκεί. Πρέπει να θεωρήσουµε την 
υπόθεση και δική µας, γιατί εκεί αν απελευθερω-
θούν κοινωνικά, αυτό θα είναι και για µας όφελος.»  
 Η απογοήτευση όµως δεν άργησε να φανεί, όταν το 
όραµα απελευθέρωσης των γυναικών  γκρεµίστηκε 
από την άνοδο των ακραίων ισλαµιστών στη Συρία 
και άλλες χώρες του Ισλάµ. Καταδικάζει έντονα το 
φονταµενταλισµό, και την έξαρση της θρησκευτικής 
βίας των τζιχαντιστών, µε αφορµή την απαγωγή των 
κοριτσιών από τη Μπόκο Χαράµ, που σήµερα πλέ-
ον πήρε εφιαλτικές διαστάσεις απάνθρωπες, µετά 
τις  εγκληµατικές πράξεις των τζιχαντιστών στη Συ-
ρία και αλλού. Ευτυχώς δεν έζησε για να δει  την εν 
ψυχρώ δολοφονία των σκιτσογράφων  της σατυρι-
κής εφηµερίδας Charlie Hebdo στο Παρίσι, στις 7 
Ιανουαρίου, που θα την ένιωθε µέχρι τα βάθη της 
ψυχής της, γιατί και η ίδια υπερασπίστηκε µε πάθος 
την ελευθερία του τύπου. «Ας µη χαρίσουµε την Ευ-
ρώπη στους εχθρούς µας», είναι τίτλος άρθρου της 
στην Αυγή, το Μάιο του 2014, 

Η παράθεση έστω και µε τον επιγραµµατικό αυτό 
τρόπο των αξιών που υπηρέτησε µε την όλη  δράση 
της στο φεµινιστικό κίνηµα  και την πνευµατική της 
κατάθεση η  Σούλα Παναρέτου δεν αφήνει αµφιβο-
λία ότι  υπερασπίστηκε δυναµικά τις κλασικές αντι-
λήψεις του φεµινισµού. Αντιλήψεις  που είδαν την 
απελευθέρωση των γυναικών και την ισότιµη µε τον 
άνδρα θέση τους στις κοινωνίες µέσα από τον αγώνα 
για την κατάκτηση ίσων δικαιωµάτων. Ακολούθησε 
πιστά και εξέφρασε µέσα από το δικό της ψυχισµό 
δυναµικά τον αγώνα για τα δικαιώµατα της γυναίκας 
όλου του κόσµου,  στη γραµµή που χάραξε η µεγάλη 
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γκοπούλου, κάτω από την ηγεσία της οποίας πορεύ-
εται µέχρι σήµερα και στο µέλλον ο Σύνδεσµος για 
τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας.  Και αυτές είναι οι αξίες 
που το  φεµινιστικό κίνηµα και σήµερα στα πλαίσια 
της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης αλλά και των οργανισµών 
του ΟΗΕ επιδιώκει να γίνουν σεβαστές. 
Όµως στη νέα µετανεωτερική εποχή,  του φιλελευ-
θερισµού και του άκρατου ατοµικισµού που απλά 
σκιαγραφήσαµε, η σύγχρονη ευρωπαία γυναίκα 
ασπάζεται και η ίδια τις αξίες αυτές. Η γυναίκα ως 
µονάδα και όχι ως κοινωνική κατηγορία. Γι’  αυτό 
και οι  κλασικές  φεµινιστικές  αντιλήψεις για την πα-
τριαρχία υποχωρούν και ένα ενδυναµωµένο “εγώ”   
χαρακτηρίζει και την ίδια, όπως γενικά αναφέραµε 
στις θεωρίες του µετα-φεµινισµού. Όµως είναι πλέον 
γεγονός ότι η οικονοµική κρίση που βιώνει σήµερα 
η Ευρώπη κάνει  ορατή την επιστροφή σε καταστά-
σεις υποδούλωσης ανθρώπου από άνθρωπο. Και οι 
ευθύνες, αλλά και οι δυνατότητες αντίδρασης, στις 
συνθήκες της παγκοσµιοποίησης χάνονται, γιατί τα 
κέντρα εξουσίας, και αυτά είναι πλέον διεθνή και εί-
ναι αόρατα. Ας κλείσουµε µε τα λόγια αγωνίας της 
ίδιας: 
«Φοβάµαι ότι εκτός από την οικονοµική, καραδο-
κεί και η πνευµατική πτώχευση και πενία. Ο ηθικός 
αµοραλισµός…Μεταβαίνουµε  σε µια κατάσταση πο-
λιτισµικής παλινδρόµησης, εξαχρείωσης των ηθών, 
υπονόµευσης των νοµικών εγγυήσεων της δηµοκρα-
τίας.. Οι βασικοί µοχλοί άσκησης πολιτικής πέρασαν 
στα χέρια των ιδιωτών, οµίλων και πολυεθνικών. Τα 
εργαλεία πολιτικής για τους πολίτες, …θυσιάστηκαν 
στο βωµό της φιλελεύθερης ορθοδοξίας….» 


