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Σοφία Ράλλη-Καθαρείου

Ο
Μάρτης είναι ο µήνας «εορτών 
και πανηγύρεων» για την γυναί-
κα.  H 21η ηµέρα του Μάρτη, 
ήταν ηµέρα αφιερωµένη στην 

καταπολέµηση του Ρατσισµού και των 
διακρίσεων, των πάσης φύσεως διακρί-
σεων, όπως και των διακρίσεων κατά 
των γυναικών. 
 Η ογδόη ηµέρα του Μάρτη είναι  παγκο-
σµίως η πλέον αναγνωρισµένη επέτειος  
της απαρχής των αγώνων των γυναι-
κών για ισότιµη και δίκαιη µεταχείριση 
µε τους άνδρες.  Μιλάµε ουσιαστικά για 
διάφορες  µαζικές αντιστασιακές πράξεις 
των γυναικών µετά τα µέσα του 19ου 
αιώνα στην Αµερική και Ευρώπη που 
αποζητούσαν αρχικά την βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και µια ισότιµη µε-
ταχείριση µε τους άνδρες.
Βέβαια, ισότιµη µεταχείριση αποζητούµε 
και σήµερα, 
κι’ ας απέχοµε σχεδόν δύο αιώνες από 
τις διαδηλώσεις των γυναικών του 19ου 
Αιώνα για να αποκτήσουν ΙΣΟΤΙΜΗ 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ µε τους 
άνδρες.

Αλλά τι εννοούµε µε την φράση «ισότιµη 
µεταχείριση µε τους άνδρες»;  Εννοού-
µε βέβαια την δυνατότητα να έχουµε την 
ελευθερία να ακολουθούµε τον δρόµο 
της εξέλιξής µας και της θέσης µας  στο 
κοινωνικό σύνολο χωρίς να µας εµποδί-
ζει το γεγονός της διαφοράς του φύλου. 
Άνδρας και γυναίκα έχουν εξίσου το δι-
καίωµα να µορφώνονται, να εργάζονται, 
να προσφέρουν αλλά και να αναγνωρί-
ζεται ότι  η αµοιβή θα γίνεται ανάλογα 
µε την δεξιότητα ,  χωρίς να λαµβάνεται 
υπόψη το φύλο. 
 
Kάθε χρόνο λέµε τα ίδια και τα ίδια.  

Ζητούµε αναγνώριση της ισότιµης θέ-
σης των γυναικών στην αγορά εργασίας, 
αλλά δυστυχώς  είναι σαν να χτυπάµε 
στου κουφού την πόρτα, εφ’ όσον τα 
κοινωνικά, πολιτικά και οικονοµικά ατο-
πήµατα δηµιουργούν και πάλι συνθήκες 
που διευκολύνουν τις διακρίσεις κατά 
των γυναικών.   Οι στατιστικές φανερώ-
νουν ότι σε στιγµές οικονοµικής κρίσε-
ως, γίνεται συρρίκνωση του εργατικού 
δυναµικού και ότι τα πρώτα θύµατα είναι 
γυναίκες.
«Οικονοµική δυσπραγία» είναι µια «τε-
χνολογική» φρασεολογία που σηµαίνει 
ΦΤΩΧΕΙΑ.  
Τα αιώνια θύµατα της φτώχειας είναι τα 
ευπαθή µέρη µιας κοινωνίας, µε πρώτο 
θύµα τη ΓΥΝΑΙΚΑ.

ΦΤΩΧΕΙΑ είναι µια µορφή ΒΙΟΠΡΑ-

ΓΙΑΣ ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.

Στο σηµείο αυτό θα τονίσω τα εξής:
Σαν ελεύθερα µέλη  µιας δηµοκρατι-
κής κοινωνίας µπορούµε να µιλήσουµε 
– χωρίς φόβο και να πούµε ότι οι  γυ-
ναίκες εξακολουθούν να πορεύονται τον 
σκληρό δρόµο της ανισότητας, αντιµε-
τωπίζοντας το τρίγωνο της απελπισίας, 
ΦΤΩΧΕΙΑ-ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ-ΒΙΑ.

Η βία έχει δύο όψεις, δύο κατηγορίες.
  
• Πρώτη κατηγορία είναι η ΕΝ-
∆ΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ που δεν είναι 
πάντα σωµατική βία, αλλά µπορεί να εί-
ναι καταπίεση, φόβος, και ψυχολογικός 
εκβιασµός που να συµβαίνει µέσα στην 
οικογένεια.  
Ως προς την  ενδο-οικογενειακή βία,  το 
ποσοστό των γυναικών που είναι θύµα-
τα της συµπεριφοράς αυτής ανάγεται στο 
98%.  Επίσης οι στατιστικές µας λένε 
ότι η ενδο-οικογενειακή βία είναι ένα 
φαινόµενο που παρατηρείται σε όλες τις 
κοινωνικές τάξεις, και µάλιστα ανεξαρτή-
τως µορφώσεως, πλούτου ή φυλής.  Η 
βία κατά των γυναικών και επίσης, η βία 
κατά των ηλικιωµένων  και των παιδιών 
είναι  ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ που χρειάζεται ψυ-
χολογική θεραπεία. 
• Η δεύτερη κατηγορία είναι «η 
βία έξω από το σπίτι». ∆υστυχώς το εί-
δος αυτό της βίας καλά κρατεί, και πα-
ρατηρείται σε δηµόσιους χώρους, στους 
δρόµους, στα πάρκα και στα σοκάκια.  
Το να κλειστούν οι γυναίκες στα σπίτια 
τους, δεν είναι λύση. Η λύση αρχίζει από 
το σπίτι, από τον αλληλοσεβασµό που 
πρέπει  να βιώνουµε σαν οικογένεια,  
το κλίµα πολιτισµού που δηµιουργούµε 
και από τα ποια µηνύµατα στέλνουµε στα 
παιδιά, που είναι οι αυριανοί πολίτες.
Σε µια πολιτισµένη χώρα, δεν πρέπει να 
υπάρχει ανοχή για την βία κατά των γυ-
ναικών.  Η βία κατά των γυναικών είναι 
έγκληµα, είναι κοινωνική αδικία.  Βέβαια 
στις πολιτισµένες χώρες υπάρχουν άσυ-
λα για τις κακοποιηµένες γυναίκες, όπως 
και για κακοποιηµένα παιδιά , αλλά αυτό 
είναι  το χάπι πού παίρνουµε µετά την 
εκδήλωση της ασθένειας.  Όπως και 
στην ιατρική, η ΠΡΟΛΗΨΗ είναι καλύ-
τερη από την ΘΕΡΑΠΕΙΑ.
Σε µια ευνοµούµενη πολιτεία, η  εφαρµο-
γή της πολιτικής της ισότητας γυναικών/
ανδρών αποτελεί το βάθρο πολιτισµού,  
πάνω στο οποίο στηρίζεται η ισορροπία 
της κοινωνικής ηθικής σε κάθε κράτος 
δικαίου.
Κανένα κράτος δεν µπορεί να θεωρηθεί 
πολιτισµένο, αν ξεχωρίζει σαν υποδε-
έστερο, δηλαδή κατώτερο, το 51% τοις 

εκατό του πληθυσµού του.  ∆εν πρέπει 
να ξεχνάµε ότι παγκοσµίως, οι γυναίκες 
είναι το 51% του πληθυσµού της του 
πλανήτη µας.
Στα προηγµένα κράτη, η αναγνώριση της 
ισοτιµίας  και ισοπολιτείας, είναι ο δρό-
µος ευθύνης για ίση ευκαιρία στην πρό-
οδο όλων των πολιτών και του Κράτους.  
Η έννοια της ευθύνης  εµπεριέχεται  και  
στο κοινωνικό σύµφωνο, στο κοινωνικό 
συµβόλαιο δηλαδή, µεταξύ πολιτών και 
κράτους.  
Στην αµφίδροµη  προσπάθεια των δύο 
συµβαλλοµένων πλευρών για ασφάλεια 
και την ειρήνη, µέσα και έξω από το σπί-
τι,   εξυπακούεται  η ευθύνη των πολιτών 
, σαν ύψιστη ηθική αξία και προϋπόθεση 
για την εδραίωση ασφαλούς περιβάλλο-
ντος.
Έτσι, αν πάρουµε σαν δεδοµένο ότι 
υπάρχει η στήριξη του νόµου  για την 
πορεία προς την πρόοδο σε µας τις γυ-
ναίκες, απαραίτητο στοιχείο διατήρησης 
τής ισοτιµίας µας είναι και η από µέρους 
µας συναίσθηση και ευθύνη των πρά-
ξεων µας.  Είναι λοιπόν ευθύνη των 
γυναικών, ευθύνη µας, η γνώση του 
νόµου, που θα οδηγήσει όλες µας στην 
βελτίωση των συνθηκών µας.  Εµείς οι 
γυναίκες πρέπει να συνειδητοποιήσουµε 
ότι δεν πρέπει να  σκύβουµε το κεφάλι, 
αλλά να αποτάσσουµε την παράδοση των 
περιορισµών της ελευθερίας µας.    
Σαν ελεύθερες, υπεύθυνες και προοδευ-
τικές γυναίκες πρέπει να γνωρίζουµε ότι 
πρόοδος δεν είναι µόνον η επιδίωξη του 
εύκολου  πλούτου και της φανταχτερής 
ζωής  που προβάλλουν πολλές φορές 
τα κανάλια της τηλεόρασης και µερικές 
ανόητες ή κίτρινες φυλλάδες.   Κυρίως 
και πρωτίστως πρέπει να µας ενδιαφέρει 
η πνευµατική και ψυχική καλλιέργεια, 
γιατί κατά την ρήση του Αριστοτέλη, «ο 
άνθρωπος, την ουσίαν µεθ’ εαυτού φέ-
ρει», δηλαδή ο άνθρωπος την αξία του 
την έχει µέσα του.
Με την καλλιέργεια και την γνώση εν-
δυναµώνεται η γυναίκα.  Μόνον έτσι 
και γίνεται ωφέλιµο µέλος της κοινω-
νίας συµβάλλοντας  στην επαγρύπνηση 
για την περιφρούρηση των κεκτηµένων 
δικαιωµάτων όλων των ανθρώπων, αν-
δρών – γυναικών – παιδιών και ηλικιω-
µένων ατόµων.
Η γυναίκα ψηφίζει, εκλέγει και εκλέγε-
ται.  Η γυναίκα που ζει σε µια προηγµένη 
κοινωνία έχει δικαίωµα και υποχρέωση 
να απαιτεί από το κράτος την διαφύλαξη 
του κοινωνικού συµβολαίου που ορίζει 
τα ακόλουθα αιτήµατα, παρέχοντας το 
ανάλογο οργανικό πλέγµα, δηλαδή τις 
ανάλογες υπηρεσίες για τον σκοπό αυτό.
• Η κοινωνία πρέπει να πάψει να 

βλέπει την γυναίκα σαν διακοσµητικό 
στοιχείο στο οποίο σηµασία έχει η εµ-
φάνιση και όχι το περιεχόµενο.  Μεγάλη 
ευθύνη γι’ αυτό παίζουν τα Μέσα Μαζι-
κής Ενηµέρωσης, αλλά και κάθε µία από 
µας χωριστά.
• Άνδρες και γυναίκες πρέπει να 
καταλάβουν ότι η πορνεία, δηλαδή η 
αγοροπωλησία και εκµετάλλευση της 
γυναίκας ή του άντρα που γίνεται αντι-
κείµενο για ορισµένη χρήση πρέπει να 
σταµατήσει. 
•  Συγχρόνως η παιδεραστία πρέ-
πει να θεωρείται τόσο από το κράτος όσο 
και από θεσµούς σαν µέγιστο κακούργη-
µα κατά των παιδιών πού δεν επιδέχεται 
ελαστικότητα ποινής.
• Κοινωνία και Κράτος, δεν πρέ-
πει να περιορίζουν τον ρόλο της γυναί-
κας στον βοηθητικό τοµέα και µόνο, 
µέσα ή έξω από το σπίτι, γιατί η γυναίκα 
εκ φύσεως είναι προικισµένη µε τις ίδιες 
νοητικές ικανότητες που 
είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν, για την 
πρόοδο της κοινωνίας.
• Το κράτος έχει υποχρέωση να 
σεβαστεί τις διεθνείς αλλά και τις εσω-
τερικές συµβάσεις για την παροχή ΙΣΩΝ 
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, και όχι να 
κάνει τα στραβά µάτια στις αδικίες που 
ενδεχοµένως εµµένουν να ακολουθούν 
οι πλευρές που θεωρούν τον άνθρωπο, 
άνδρα και γυναίκα,   αντικείµενο εκµε-
τάλλευσης.
Ας µου επιτραπεί να υποδείξω ότι ο αγώ-
νας για την  ισότητα των γυναικών δεν 
είναι κάτι που ανακαλύψαµε πρόσφατα.  
Οι σοφοί αρχαίοι µας πρόγονοι ήταν 
εκείνοι που συζήτησαν αυτό το θέµα δυ-
όµιση και πλέον χιλιάδες χρόνια πριν, 
συµβολικά και ουσιαστικά.
Η αρχαία µυθολογία  µας λέει ότι η Αθη-
νά νίκησε τον Ποσειδώνα κι’ έδωσε το 
όνοµά της στην Αθήνα τα προϊστορικά 
χρόνια.  Η Αθηνά, µε την σοφία της 
πρόσφερε στους αρχαίους την ΕΛΙΑ, το 
σύµβολο ΕΙΡΗΝΗΣ και κρίθηκε ανώτε-
ρη από τον Ποσειδώνα  που µας έδινε 
την εικόνα της σωµατικής δύναµης και 
της πολεµικής διάθεσης.
Τελειώνω µε την ρήση του Πλάτωνα που 
µας λέει στο µνηµειώδες έργο του ΠΟΛΙ-
ΤΕΙΑ τον 5ον Προ Χριστού Αιώνα, σαν 
βάση της δικής µας ευθύνης για την εκ-
πλήρωση της ισότητας:
«∆εν υπάρχει καµιά απασχόληση, κα-
νένα καθήκον αυτών που διοικούν την 
Πόλη, που να ταιριάζει στη γυναίκα επει-
δή είναι γυναίκα, ή στον άνδρα επειδή 
είναι άνδρας, αλλά όλες οι φυσικές ιδι-
ότητες είναι εξίσου διαµοιρασµένες και 
στα δύο φύλλα.»


